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

Seguretat Ciutadana
1. Exp. 2/2018/SC_AS – Subscriure amb l’AGRUPACIÓ PENEDÈS-GARRAF (Unitat Canina de Rescat) 

conveni de col·laboració amb una durada de dos anys prorrogables fins a dos anys addicionals. 
Secretaria-Governació

2. Exp. 4/2018/SEC_PCA – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 3/2018/RH_CSP – Rectificat l’annex III Graella de control de la prova d’aptitud física de les 
bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de Caporal de la Policia Local.

4. Exp. 12/2018/RH_PPO – Contractar a quatre treballadors dins del Projecte Treball als Barris 
(Plans d’ocupació – Convocatòria Treball als barris – Exercici 2017/18).

5. Exp. 23/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.

6. Exp. 27/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral de Conserge Especialista.

7. Exp. 28/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral de Treballador/a Social.

8. Exp. 29/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Treballador/a Social.
Compres i Contractació

9. Exp. 20/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei de 
manteniment del software instal·lat en els equips de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Serveis Socials

10.  Exp. 64/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Sant Francesc, 
núm. 24, 3r.
Convivència i Ciutadania

11.Exp. 45/2018/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb NOU VERD Centre Especial 
de Treball SCCL.

12. Exp. 46/2018/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb NOU SET Empresa 
d’Inserció SCCL.
Salut i Consum

13.Exp. 43/2018/EG_CON – Aprovar l’addenda al conveni amb la MANCOMUNITAT PENEDÈS 
GARRAF, per la gestió de colònies de gats de carrer.
Gent Gran

14.Exp. 736/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa VIATGES INTERNACIONAL GAVÀ SA (Viatges 
Intergavà), el servei de les colònies per a la gent gran.
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Serveis Urbanístics
15.Exp. 44/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a la MANCOMUNITAT 

PENEDÈS GARRAF, per les obres de reforma i ampliació del CAAD Penedès, en l’immoble situat 
al Camí de la Pedrera, s/n.

16. Exp. 63/2017/URB_OMA – Retornar les fiances dipositades per MAQUINARIA GUAL SL, per la 
renúncia a la llicència d’obres de reforma i aplicació de la coberta en l’immoble situat al carrer 
Ateneu, núm. 17.

17. Exp. 4/2018/URB_DPH – Concedir a CARITES DIOCESANA DE BARCELONA llicència municipal 
de divisió en propietat horitzontal i ús en l’immoble situat al carrer Raval de la font, núm. 3.

18. Exp. 3/2018/URB_PAR – Concedir a WINTAK TRADE, SL, llicència municipal per a la divisió o 
segregació de la finca del carrer Soledat, núm. 7 – carrer Parlament, núm. 8.
Medi Ambient

19.Exp. 2/2017/MA_HU – Retornat al servei per revisar la documentació.
Serveis Urbans

20.Exp. 33/2018/CNT – Estimar la sol·licitud presentada per l’empresa PROSEÑAL, SL, de retornar 
l’aval dipositat en l’adjudicació del contracte administratiu del subministrament de senyals de 
circulació, exercici 2016-2017.
Promoció Econòmica

21. Exp. 47/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure amb la FUNDACIÓ BARCELONA SALUT, 
conveni de col·laboració per instal·lar dos desfibril·ladors als mercats municipals.
Promoció Turística

22. Exp. 5/2018/TUR_DT – Imputar al CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA el 10% de les despeses 
globals de manteniment de l’any 2017 de l’edifici situat al carrer Hermenegild Clascar, núm. 2.

23. Exp. 9/2018/TUR_DT – Prorrogar l’acord existent i subscriure nou conveni de col·laboració amb 
l’ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI (LCDV), per a promocionar i dinamitzar l’enoturisme a 
Vilafranca.

Ratificar Decrets de l’alcaldia
Recursos Humans

24. Exp. 25/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte d’interinatge per 
substitució de treballador amb dreta la reserva de lloc de treball i amb categoria laboral 
d’Operari.

25. Exp. 26/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral d’Operari/a Manteniment General.

26. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba
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