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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 5 de març de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Hisenda
1. Exp. 10/2018/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de bonificació del 90% de la quota íntegra 

de l’impost de béns immobles.
2. Exp. 44/2018/HIS_BCF – Satisfer al CONSORCI LOCAL LOCALRET l’import corresponent a la 

quota com a membre del consorci i referent a l’exercici de 2018.
3. Exp. 29/2018/EG_CON – Cedir a l’EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ l’ús dels espais 

que utilitza per a les seves funcions de servei educatiu.
Secretaria-Governació

4. Exp. 794/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A., el servei de notificacions certificades i comunicacions postals.

5. Exp. 49/2017/SEC_RP – Desestimar el recurs de reposició en relació a l’expedient de 
responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 10/2018/RH_PPO – Contractar a dos treballadors  en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada i amb categoria laboral d’Auxiliar Agent Cívic.

7. Exp. 11/2018/RH_PPO – Contractar a quatre treballadors dins del programa ENFEINA’T.
Compres i Contractació

8. Exp. 13/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei d’assegurança 
de responsabilitat civil patrimonial de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els seus 
organismes dependents.

9. Exp. 18/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei d’assegurança 
de danys al patrimoni de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Serveis Socials

10.Exp. 4/2018/EG_ABP – Satisfer a la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS, la quota d’adhesió al Servei 
Prodomicili per a l’any 2018.

11. Exp. 15/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis d’atenció 
diürna del Centre Obert “La Finestra”
Ensenyament

12.Exp. 33/2018/EG_SA – Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts 
econòmics a l’escolarització del primer trimestre del curs 2017-2018.
Solidaritat i Cooperació

13. Exp. 28/2018/EG_CON – Subscriure amb l’associació PROACTIVA OPEN ARMS, conveni de 
col·laboració per a l’exercici 2018.

14. Exp. 140/2018/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, pel al Projecte 3182 – Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018.
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Gent Gran
15.Exp. 24/2018/EG_CON – Subscriure amb l’associació AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A 

LA GENT GRAN, conveni per a l’any 2018.
16. Exp. 26/2018/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS i EL 

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, conveni per a la divulgació de la Campanya “Tracta’m 
bé”.
Serveis Urbanístics

17.Exp. 70/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina en la finca situada a l’Av. Pla del Diable, 
núm. 41.

18. Exp. 82/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a MANCOMUNITAT 
PENEDÈS-GARRAF,  per les obres de construcció d’un edifici de vestuaris, en l’immoble situat a 
la Ctra. N-340, PK 1208,5.

19. Exp. 1/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a YILUNI INVERSIONES, 
SL , per les obres d’enderroc de l’edifici existent en l’immoble situat a l’Av. Tarragona, núm. 
82.

20. Exp. 9/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 
reforma d’un edifici entre mitgeres en l’immoble situat al carrer de la Parellada, núm. 36.

21. Exp. 7/2017/URB_DPH – Concedir llicència municipal, per a la divisió en propietat horitzontal 
de la finca situada al carrer Migdia, 37-39.
Serveis Urbans

22.Exp. 2/2018/SU_DOT – Fer un estudi-proposta que ordeni la distribució de nous elements 
urbans i que blindi al vorera de la cruïlla del carrer General Cortijo amb el carrer del Migdia,  
eliminar les quatre places de zona blava del carrer Migdia i reordenar l’espai d’estacionament 
de càrrega/descàrrega.

23. Exp. 14/2018/CNT – Aprovar l’informe de dades que ha presentat SABA APARCAMIENTOS S.A., 
en relació a l’explotació del servei d’aparcament regulat i vigilar en superfície.

24. Exp. 14/2018/CNT – Aprovar les dades i els càlculs presentats per l’empresa SABA 
APARCAMIENTOS S.A., corresponents a l’explotació de l’any 2017 de l’aparcament de 
pagament de la Plaça Penedès-Rambla Sant Francesc.
Cultura

25.Exp. 840/2018/CMN – Adjudicar  a l’empresa ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, la contractació de 2 actuacions musicals a l’Auditori Municipal i 2 
tastets de cambra que es realitzaran al Vinseum.

Certificacions
26. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres de “direcció d’obra 

d’urbanització de la via, àmbits 6 i 7 (LOT-1 Obra).
Ratificar Decrets de l’alcaldia 

Secretaria-Governació
27. Exp. 922/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa REALE SEGUROS GENERALES, S.A., el servei 

d’assegurança de danys materials al patrimoni de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Recursos Humans
28. Exp. 17/2018/RH_CN – Contractació per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i 

muntatge i desmuntatge durant el mes de març, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

29. Exp. 18/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador en la modalitat d’eventual per 
circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Oficial 1a Gruista.
Ocupació i Formació

30. Exp. 5465/2017/CMN – Adjudicació del servei de docència de l’acció formativa SSCS0208 Atenció 
sanitària a persones dependents en institucions socials, a les instal·lacions del CFO Francesc 
Layret.
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