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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Protecció Civil
1. Exp. 1/2018/PC_PA – Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’activitat de les Fires de Maig 2018.

Secretaria - Governació
2. Exp. 23/2018/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

Ajuntament.
Compres i Contractació

3. Exp. 34/2018/CNT – Declarar deserta la licitació del servei d’assegurança de responsabilitat civil 
patrimonial de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Serveis Socials

4. Exp. 78/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Av. Tarragona, núm. 52 4t 
4a.

5. Exp. 79/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Av. Tarragona, núm. 52 
2n 4a.
Ensenyament

6. Exp.  473/2018/EG_SA – Obrir la convocatòria pública del Programa d’ajuts a l’escolarització per 
al curs 2018-2019.
Salut i Consum

7. Exp. 169/2018/EG_SA – Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions, 
a les entitats privades sense ànim de lucre, que estiguin relacionades amb la salut de les 
persones.
Igualtat

8. Exp. 745/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa CONSULTORIA MÈTODES I TÈCNIQUES 
APLICADES, SL, el servei de consultoria per a la redacció del III Pla d’Igualtat.
Serveis Urbanístics

9. Exp. 2/2018/URB_ PAR – Concedir llicència per a la parcel·lació de la finca situada a la Pl. Milà 
i Fontanals, núm. 7, cantonada carrer Orient. 

10. Exp. 1534/2018/CMN – Adjudicar a ELÈCTRICA GÜELL, SA, el contracte administratiu menor 
de les instal·lacions de 4 habitatges i EC (Fase 2), a la planta segona de l’edifici Casa Feliu. 

11. Exp. 58/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure una segona addenda al conveni de col·laboració 
amb l’entitat HABITAT3.

12. Exp. 46/2018/CNT – Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL, la fiança 
dipositada en garantia del contracte de les obres de “Adequació aparcament del Parc de les 
Sitges”.

13. Exp. 47/2018/CNT – Retornar a l’empresa SOCIETAT ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONS 
ELÈCTRICAS, SA, la fiança dipositada en garantia del contracte de Serveis de Manteniment de 
les instal·lacions de l’enllumenat públic.

14. Exp. 27/2018/EG_CAU – Adjudicar l’habitatge de la Rambla de la Generalitat núm. 67, esc. 2, 1r 
3a, amb plaça d’aparcament núm. 2 i trstar núm. 6.
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Serveis Urbans
15. Exp. 15/2017/CNT – Prorrogar a l’empresa TORRALLARDONA, SA (LOT 1), el vigent contracte 

del servei de manteniment i reparació de la flota de la Unitat de Servies.
Cultura

16.  Exp. 1/2018/EG_SA – Concedir i denegar ajuts i subvencions a les entitats provades i persones 
físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic.
Certificacions

17.  Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació número 3 relativa a les obres de reforma de la 
casa de la Festa Major de Vilafranca.

18.  Exp. 43/2018/CNT – Aprovar la certificació número 5 i última de les obres i instal·lacions de 
desenvolupament d’una caldera de biomasa que utilitza com a combustible el sarment de la 
vinya.
Ratificar Decrets de l’alcaldia

19. Exp. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització de l’eix 
de la via a la cruïlla de l’Av. Barcelona amb el carrer Papiol.

20. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició
Punts inclosos per via d’urgència
Serveis Urbans

21. Exp. 15/2017/CNT – Prorrogar a l’empresa AUTOPREU, SL (LOT 2), el vigent contracte de les 
servei de manteniment  i reparació de vehicles tipus industrials.
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