
Vilafranca del Penedès, 19 de març de 2018

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
7/2018/SEC_SJGL

Codi validació document:
1177 4566 2044 0221 7566

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 2

      
La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 de març de 2018, 

adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Alcaldia
1. Exp. 2626/2017/EG_SA – Aprovar l’addenda al conveni signat en data 23 de novembre de 2017 

amb els CASTELLERS DE VILAFRANCA per l’execució del projecte del Museu dels Castellers de 
Vilafranca.
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 3/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de febrer de 2018.

3. Exp. 6/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant el mes de febrer de 2018.

4. Exp. 7/2018/RH_CG -  Assignar la percepció del complement de disponibilitat a la plaça de la 
plantilla de personal laboral, Conserge Especialista Servei de cultura.

5. Exp. 8/2018/RH_CG – Assignar un complement mensual a dues treballadores del Servei 
d’Ocupació i Formació, per la realització de tasques de superior categoria.

6. Exp. 1/2018/RH_RP – Desestimar de manera íntegra la petició realitzada per un funcionari de la 
Policia Local.

7. Exp. 2/2018/RH_RP – No admetre a tràmit la petició realitzada per un funcionari de la Policia 
Local.

8. Exp. 2/2018/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb una treballadora amb motiu de 
la seva jubilació.

9. Exp. 20/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat 
per substitució de treballador amb dret a la reserva del lloc de treball i amb categoria laboral 
d’Operari de Manteniment General.

10. Exp. 524/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora com a personal laboral fix i amb 
categoria laboral de Tècnic/a de Mercats.
Benestar Social

11.Exp. 55/2018/EG_CTB – Actualitzar la quota mensual per a l’any 2018 pel lloguer de 
l’habitatge  del carrer Muralla dels Vallets, núm. 12, 1r 1a.

12. Exp. 53/2018/EG_CTB – Actualitzar la quota mensual per a l’any 2018 pel lloguer de 
l’habitatge del carrer Muralla dels Vallets, núm. 12, 3r 1a.

13. Exp. 54/2018/EG_CTB – Actualitzar la quota mensual per a l’any 2018 pel lloguer de 
l’habitatge del carrer Muralla dels Vallets, núm. 12, 2n 1a.
Serveis Urbanístics 

14. Exp. 10/2017/CNT – Imposar una sanció a CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL, per 
incompliment parcial del contracte de les obres d’urbanització de la zona verda dels Sectors 
Melió Residencial – UA 20.

15. Exp. 20/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de xarxa de subministrament d’electricitat 
afectant al carrer Germanor cantonada Av. Tarragona.
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16.Exp. 10/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, en l’immoble situat al carrer Pere Alagret, 
núm. 32.

17. Exp. 568/2018/CMN – Adjudicar a CONNEX STAFF, S.L. el contracte administratiu menor de 
serveis d’assistència, coordinació i assessorament tècnic en relació al “Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes de la Agencia Digital para España - Destinos Turísticos inteligentes”
Serveis Urbans

18.Exp. 1059/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa AMBIENTALIA WORLD, SL la plantació de l’arbrat 
municipal que es preveu reposar durant la campanya “Carbassa” 2018.

19. Exp. 8/2018/SU_RE – Regular les places d’estacionament de l’aparcament de darrera l’Arxiu 
Històric amb un rellotge de limitació horària.
Ocupació i Formació

20. Exp. 9/2018/EG_SR – Acceptar l’import atorgat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 22 de febrer de 2018, consistent en el fons de prestació “Els serveis locals 
d’ocupació amb plataforma telemàtica Xalox”.
Cultura

21.Exp. 32/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ALTERNATIVA 
EMPORDANESA, conveni per a l’any 2018.

22. Exp. 33/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE VILAFRANCA, 
conveni per a l’any 2018.

23. Exp. 34/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ VILAFRANCA SARDANISTA.
24.Exp. 35/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb la COORDINADORA DE GRALLERS DE 

VILAFRANCA.
25.Exp. 752/2018/CMN – Adjudicar a (ACUSTIC) el servei de sonorització d’espectacles al teatre 

Cal Bolet i a l’Auditori Municipal.
Certificacions
26. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa al contracte de direcció d’obra i 

direcció d’execució de les obres de reforma i ampliació de la casa de la Festa Major de Vilafranca.
27. Exp. 18/2018/EG_INF – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres d’adequació genèrica de 

voreres al barri de Sant Julià.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Secretaria-Governació
28. Exp. 1/2018/SEC_LT – Autorització al titular de la Llicència Municipal de Taxi número 5 el canvi 

de vehicle, per al servei d’autotaxi.
29. Exp. 2/2018/SEC_LT – Autorització al titular de la Llicència Municipal de taxi número  21 el canvi 

de vehicle.
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