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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de juny de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Secretaria-Governació
1. Exp. 13/2018/SEC_PCA – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra 

aquest Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 14/2018/RH_PPO – Contractar a 10 persones en la categoria d’alumnes 
treballadors del projecte Casa d’Oficis La Mainada II i en la modalitat de Contracte de 
Formació.

3. Exp. 15/2018/RH_PPO – Contractar a 8 treballadors mitjançant un contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Auxiliar Tècnic 
Geriatria.

4. Exp. 42/2018/RH_CN – Contractar a dos treballadors mitjançant un contracte laboral 
d’interinitat fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Operari 
(APST 12).
Informàtica

5. Exp. 2318/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa VIENEV COMUNICACIONES SL el servei 
de manteniment de telefonia per a l’any 2018.
Serveis Socials

6. Exp. 2644/2017/EG_SA – Atorgar o denegar els ajuts per facilitar l’accés a l’habitatge 
de lloguer, lloguers de l’any 2017.
Salut i Consum

7. Exp. 70/2018/CNT – Aprovar la pròrroga del servei de prevenció i control de la 
legionel·losi en les instal·lacions municipals amb l’empresa QUIPROCALT SL.
Joventut

8. Exp. 54/2018/CNT – Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives 
particulars del contracte administratiu per l’assessoria de mobilitat internacional per a 
joves i suport a l’atenció generalista del servei d’informació i assessorament per a 
joves (SIAJ).
Serveis Urbanístics 

9. Exp. 33/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada per 
AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, SA per les obres de construcció d’una nau 
adossada a l’edifici existent, en l’immoble situat al carrer Agricultura, núm. 7.  

10. Exp. 35/2018/URB_OMA – Concedir llicència municipal per a la segregació de la finca 
del carrer Ferran núm. 67-71 i llicència urbanística d’obres majors sol·licitada per 
RAPEJUN, SLU per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar en el mateix 
immoble.

11. Exp. 62/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada 
per ASSOCIATS TJ & 333, SL, per les obres de construcció d’habitatge unifamiliar 
amb piscina en l’immoble situat al Passatge Serra d’Ancosa, núm. 48-50.

12. Exp. 65/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
de reforma de l’habitatge existent i construcció de piscina, en l’immoble situat al 
carrer Casal, núm. 6.

13. Exp. 77/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada 
per ENDESA DISTIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament d’electricitat mitjançant una nova línia subterrània de baixa tensió.
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14. Exp. 85/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
de construcció d’una piscina, d’ús particular, en l’immoble situat a l’Av. de Lluís 
Companys, núm. 47.

15. Exp. 5228/2017/CMN – Aprovar el pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres 
de reparació de la coberta de l’edifici de l’Auditori Municipal.

16. Exp. 4/2218/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat de la finca situada a Molí d’en Rovira núm. 9.

17. Exp. 36/2018/EG_CAU – Deixar sense efecte el contracte d’arrendament de 
l’habitatge situat al carrer La Palma núm. 24 2n 2a i donar d’alta el contracte per 
l’habitatge de la Rbla. de la Generalitat núm. 67,  esc. 2, 1r 3a.

18. Exp. 62/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa de la 
instal·lació d’un ascensor d’alta eficiència i el seu manteniment durant 4 anys a 
l’edifici de la Casa Feliu.

19. Exp. 4/2018/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres de Remodelació 
de l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC).
Promoció Turística

20. Exp. 49/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei de 
lloguer de les instal·lacions elèctriques, generadors i manteniment per a les properes 
edicions de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.

21. Exp. 57/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel 
subministrament de la II Fase de la senyalització turística de Vilafranca del Penedès.
Cultura

22. Exp. 78/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ VINÍCOLA CATALANA conveni 
de col·laboració per la cessió de la col·lecció d’ampolles de vi per a la seva pública 
exposició a l’edifici municipal de l’Enològica.
Certificacions

23. Exp. 29/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres de reforma dels 
equipaments i de la Plaça Doctor Bonet – Centre Cívic Espirall de Vilafranca.

24. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres de Restauració 
del Claustre dels Trinitaris, carrer Font núm. 43.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans

25. Exp. 37/2018/RH_CN – Deixar sense efecte la contractació d’una treballadora per 
tasques de muntatge i desmuntatge de les activitats relacionades amb les arts 
escèniques al teatre Cal Bolet i a l’Auditori Municipal.

26. Exp. 41/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte laboral 
temporal d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a reserva de lloc de 
treball i amb categoria laboral d’Oficial de Mercats.
Serveis Urbans

27. Exp. 2476/2018/CMN – Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació 
genèrica de les dues semirotondes dels Polígons Industrials Domenys II i Estació de 
Mercaderies i les Fonts, presentat per l’empresa GREGORIO HP.

28. Precs i preguntes
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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