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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Recursos Humans i Organització
1. Exp. 5/2018/RH_CSP – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat 

fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnic/a Informàtic/a.
2. Exp. 23/2018/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 

circumstàncies de la producció d’una treballadora del servei de Procediment Sancionador.
3. Exp. 1/2018/RH_CMC – Adscriure a una treballadora com Administratiu/va al Servei d’Informació 

i Atenció a les Dones.
Benestar Social

4. Exp. 119/2018/EG_CTB – Compensar a la propietat de l’habitatge situat a la plaça de Fèlix 
Mestre Nutó, núm. 6, 4t 1a amb l’import mensual acordat, a partir del 19 de febrer de 2018.

5. Exp. 120/2018/EG_CTB - Compensar a la propietat de l’habitatge situat al carrer de Moja, 
núm. 17, 3r 6a amb l’import mensual acordat, a partir del 18 de març de 2018.
Serveis Socials

6. Exp. 109/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Eugeni d’Ors, 
núm. 31, àtic 1a.
Ensenyament

7. Exp. 97/2018/EG_CON – Subscriure amb LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT 
PENEDÈS conveni de col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar la Formació 
Professional en alternança en la modalitat Dual del cicle formatiu de grau superior d’Educació 
Infantil a l’IES Escola Intermunicipal del Penedès.
Esports

8. Exp. 98/2018/EG_CON – Subscriure amb el Club FUTBOL BASE ESPIRALL-LES CLOTES, 
conveni de col·laboració per a l’any 2018.

9. Exp. 107/2018/EG_CTB – Atorgar a les entitats FUTBOL CLUB VILAFRANCA, CLUB PATÍ 
VILAFRANCA i CLUB DE FUTBOL BASE ESPIRALL-LES CLOTES la llicència d’explotació dels 
espais de bar de les instal·lacions esportives municipals.
Solidaritat i Cooperació

10. Exp. 6/2018/EG_SA – Aprovar o denegar els ajuts municipals per als projectes de solidaritat, de 
sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2018.
Serveis Urbanístics

11.Exp. 6/2018/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres d’Ampliació de l’Alberg de 
Càrites, situat al carrer Guardiola.

12. Exp. 78/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a l’execució de les 
obres de reforma de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

13. Exp. 95/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a CORTEFIEL SA, per 
les obres estructurals en local comercial en l’immoble situat al carrer de la Parellada núm. 9.

14. Exp. 2205/2018/CMN – Adjudicar a FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA el contracte 
administratiu menor dels treballs de substitució de les aixetes termostàtiques de les dutxes de 
l’alberg municipal.
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Serveis Urbans
15.Exp. 2587/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS CHE els treballs de tractament de 

solars de ferm permeables per habilitar el seu ús com a zona de trànsit rodat.
16. Exp. 81/2018/CNT – Retornar a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL, l’aval definitiu dipositat 

en el contracte de subministrament i plantació de l’arbrat municipal.
Promoció Turística

17. Exp. 16/2018/TUR_DT – Esmenar el punt 1 de l’acord de Junta de Govern Local de 11 de juny de 
2018 en el sentit dels dies de celebració de la Fira del Gall 2018 que seran el 15 i 16 de 
desembre.

18. Exp. 35/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa GINY COMUNICACIÓ, SL el contracte pel disseny 
gràfic, aplicació, seguiment, comunicació i proposta d’activitats paral·leles de la Fira del Gall 
2018.

19. Exp. 86/2018/CNT – Aprovar i subscriure amb l’empresa BOMBONS CUDIÉ, S.A. el contracte de 
patrocini per a la Fira del Gall 2018.
Certificacions

20. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 – LOT 1 relativa a les obres d’Urbanització de 
l’eix de la via, àmbits 6 i 7.

21. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 6 relativa a les obres de Restauració del Claustre 
dels Trinitaris, en el carrer de la Font núm. 43.

22. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa al contracte de direcció de les obres de 
reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Benestar Social

23. Exp. 84/2018/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació administrativa pel servei d’atenció 
diürna del centre obert “La Finestra”.
Promoció Turística

24. Exp. 35/2018/CNT – Excloure a l’empresa V3RTICE MARQUETING, SL del procediment de 
licitació i requerir a l’empresa GINY COMUNICACIONS, SL a presentar la documentació en relació 
a la licitació pel disseny gràfic, aplicació, seguiment, comunicació i proposta d’activitats 
paral·leles de la Fira del Gall 2018.

25. Precs i preguntes
Punts inclosos per via d’urgència
Recursos Humans i Organització

26. Exp. 6/2018/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal de passar a prestar serveis a 
l’Organisme de gestió Tributària.

27. Exp. 7/2018/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal d’exercir com a Cap del Servei de 
Recursos Humans i Organització.
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