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      La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de febrer  de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Hisenda
1. Exp. 19/2018/HIS_BCF – Satisfer al CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 

CATALUNYA (CONGIAC),  la quota com a membre per a l’any 2018. 
Secretaria-Governació

2. Exp. 4/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament. 

3. Exp. 12/2017/SEC_RP – – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra 
aquest ajuntament. 
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 7/2018/RH_PPO – Contractar a quatre treballadors/res en la modalitat de contracte 
d’obra i servei de durada determinada d’interès social.

5. Exp. 5/2018/RH_PPO – Contractar a un treballador dins del Pla d’Ocupació Treball i 
Formació Línia PRMI construcció.

6. Exp. 8/2018/RH_PPO – Contractar a una treballadora, amb categoria tècnica d’Ocupació A2.
7. Exp. 10/2018/RH_CN – Contractar a un treballador, mitjançant un contracte laboral 

temporal eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral Conserge 
Especialista,  per reforçar el personal del Servei d’Ensenyament. 

8. Exp. 11/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora 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 Treballadora Social.

9. Exp. 12/2018/RH_CN – Nomenar a una funcionària interina, com a Tècnic/a de Prevenció de 
Riscos Laborals.

10. Exp. 13/2018/RH_CN – Acordar el reingrés d’un treballador, que serà adscrit al Servei de 
Joventut.

11. Exp. 9/2018/RH_PPO – Contractar a dos treballadors amb categoria de Tècnic arxiu dins del 
programa ENFEINA’T.
Compres i Contractació

12. Exp. 5199/2017/CMN – Retornat al servei per revisar la seva documentació. 
Serveis Socials

13.Exp. 21/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l'ús de l'habitatge del carrer Ferrers, núm. 
54, 2n.
Serveis Urbanístics

14. Exp. 2/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a LA PARELLADA 
37-39, CB, per les obres de divisió d’un habitatge en l’immoble situat al carrer La 
Parellada, núm. 37, 1r 2a. 

15. Exp. 3/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U., per efectuar cata per l’arranjament d’una o0bstrucció en canalització a 
l’Avinguda del Foix, núm. 84.

16. Exp. 3/2018/URB_INC – Tenir per renunciat la llicència concedida en data 9 de novembre 
de 2015, per obres en l’immoble situat al carrer Eugeni d’Ors, núm. 28.

17. Exp. 4306/2017/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres  
d’instal·lació d’un ascensor interior a l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 6.

18. Exp. 4308/2017/CMN - Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres  
d’instal·lació d’un ascensor interior a l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 8.
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Serveis Urbans
19. Exp. 64/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de 

clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de lloguer 
de cabines sanitàries per a actes públics.

20. Exp. 1/2018/SU_TP – Modificar el recorregut de la línia 1 del bus urbà.
21. Exp. 51/2017/EG_INF – Desestimar la sol·licitud presentada per l’empresa MOIX SERVEIS 

I OBRES SL, de retorn de l’aval definitiu pel contracte administratiu del subministrament i 
plantació de l’arbrat municipal.

22. Exp. 5/2018/EG_INF – Retornar a l’empresa VENDIPRO, SL la fiança dipositada pel 
subministrament del material de construcció destinat a les reparacions de manteniment i 
conservació de la via pública i a les obres de rehabilitació lot. 5.

23. Exp. 20/2017/SU_RTR – Ratificar l’informe sol·licitat per l’ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, UNITAT DE L’ALT PENEDÈS, en relació a 
un expedient de sol·licitud de bonificació del 20% de la taxa per gestió de residus 
domèstics 2018.
Cultura

24.Exp. 8/2018/CMN – Retornat al servei per revisar la seva documentació.
25. Exp. 12/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció  a LA FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, en concepte d’aportació a la Festa Major 2018.  
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
26. Exp. 14/2018/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 de vigilant conserge.
Ocupació i Formació

27. Exp. 4759/2017/CMN – Adjudicació del servei de docència de les accions formatives, 
UF0932 i MF0551_2, mòdul Ref. Acció 001, Elaboració de vins i licors.

http://www.vilafranca.cat/validacio
Pere Regull i Riba


		2018-02-20T08:30:08+0100
	Rol
	CRIPTOLIB


	



