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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Seguretat Ciutadana
1. Exp. 58/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament de 

dos motocicletes tipus escooter elèctriques destinades al servei de la policia local.
2. Exp. 59/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament i 

manteniment d’un programari de gestió de personal de la policia local.
Secretaria-Governació

3. Exp. 25/2017/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 4/2017/RH_PPO – Mantenir la vigència del contracte a una treballadora pel seguiment i 
suport tècnic de l’equip de peons de jardineria.

5. Exp. 5/2018/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis amb la corporació d’un 
funcionari, amb motiu de la seva jubilació.

6. Exp. 99/2018/EG_CON – Aprovar la signatura del conveni de col·laboració educativa amb 
l’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME EUROAULA, adscrit a la Universitat de Girona, per tal 
d’acollir a un estudiant en pràctiques.

7. Exp. 48/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat 
fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Operari.

8. Exp. 49/2018/RH_CN – Nomenar a un funcionari interí fins a la provisió definitiva de la plaça 
com a Caporal de la Policia Local.

9. Exp. 50/2018/RH_CN – Nomenar a un funcionari interí per a la substitució del titular de la plaça, 
mentre es trobi en situació d’Incapacitat Temporal, com a caporal de la Policia Local.
Compres i Contractació.- es proposa:

10.Exp. 80/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei d’assegurança 
de responsabilitat civil patrimonial de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Serveis Socials

11.Exp. 25/2018/EG_SR – Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya la col·laboració per a l’any 2018, en el marc del Contracte Programa 
2016-2019.

12.Exp. 26/2018/EG_SR – Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya la col·laboració  per a l’any 2019, en el marc del Contracte Programa 
2016-2019.

13.Exp. 108/2018/EG_CTB – Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació d’un 
habitatge de protecció oficial.

14.Exp. 110/2018/EG_CTB – Satisfer l’import mensual a la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPÌTAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU pels habitatges de la seva propietat situats a l’Avinguda de 
Tarragona, núm. 52, 2n 4a,  3r 4a i 4t 4a, així com els imports de les quotes mensuals de la 
comunitat de propietaris dels tres pisos socials.
Gent Gran

15.Exp. 94/2018/EG_CON – Aprovar amb EL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS la pròrroga del conveni de col·laboració per a l’any 2018
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Serveis Urbanístics  
16.Exp. 15/2018/URB_CI – Aprovar l’informe del certificat d’usos de la finca situada al carrer 

General Prim, núm. 15.
17.Exp. 50/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei de reparació 

i actuacions de serralleria en els edificis municipals.
18.Exp. 80/2018/URB_OMA – Concedir a LA COMUNITAT ISLÀMICA DE VILAFRANCA una pròrroga 

per finalitzar les obres en la finca situada al carrer Cal Cintet, núm. 26.
19.Exp. 827/2018/CMN – Aprovar els preus i l’augment d’amidaments dels treballs de guixaire a 

la planta segona i la certificació única per les obres de la Casa Feliu situada a la Rbla. St. 
Francesc, núm. 24.
Serveis Urbans

20.Exp. 2/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, en relació a una sol·licitud de JOAN CORTIADA 
SA de bonificació de la taxa de residus comercials.

21.Exp. 96/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA 
(ESAB) conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes curriculars.
Ocupació i Formació

22.Exp.  42/2018/OF_PFO - Modificar l’acord inicial de la Junta de Govern Local de data 18/06/2018 
en el sentit de modificar la relació de persones treballadores segons annex dels convenis amb la 
FUNDACIÓ L’ESPIGA i amb el CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
Promoció Turística

23.Exp. 20/2018/TUR_DT – Aprovar i subscriure amb l’empresa FLECA PARÉS, S.L. el contracte de 
patrocini, durant la Fira del Gall 2018.

24.Exp. 21/2018/TUR_DT – Aprovar i subscriure amb l’empresa CAFÈS NOVELL, S.A. el contracte de 
patrocini, durant la Fira del Gall 2018.

25.Exp. 2474/2018/CMN - Adjudicar a l’empresa DIGIVISION (RECURSIVA, S.L.) la realització d’un 
projecte virtual per la Ruta Medieval de Vilafranca del Penedès.
Cultura

26.Exp. 63/2018/EG_CON – Subscriure amb LA COLLA FALCONS DE VILAFRANCA conveni per a 
l’any 2018.

27.Exp. 95/2018/EG_CON – Subscriure amb CINE CLUB VILAFRANCA conveni per a l’any 2018.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Secretaria-Governació
28.Exp. 3/2018/SEC_PCT – Donar de baixa a un conductor de la llicència número 25 del servei 

municipal de taxi.
Recursos Humans

29.Exp. 15/2018/RH_PPO - Contractació d’una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Auxiliar Tècnic geriatria.
Benestar Social

30.Exp. 38/2018/CNT – Desistir del procediment de licitació per a la contractació del servei d’atenció 
diürna del centre obert “La Finestra”.

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

32.Exp. 100/2018/EG_CON – Aprovar l’adhesió a l’Acord marc per a l’adhesió d’ajuntaments 
interessats en l’adquisició d’habitatges, provinents del tanteig i retracte exercits per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, amb una línia de préstecs bonificats.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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