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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Hisenda
1. Exp. 3/2018/HIS_TAE – Establir que l’any 2018 l’EPEL IMF, el VINSEUM i SERCOM hauran de 

compensar  l’Ajuntament per les despeses de subministraments d’aigua, electricitat, gas, 
neteja, assegurances, manteniment i altres dels espais utilitzats.
Secretaria-Governació

2. Exp. 22/2017/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 43/2018/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 d’Auxiliar Tècnic d’Equipaments Culturals.

4. Exp. 44/2018/RH_CN – Contractar a un treballador per la prestació de tasques de muntatge i 
desmuntatge d’activitats relacionades amb les arts escèniques durant al mes de juliol.

5. Exp. 45/2018/RH_CN – Nomenar funcionària interina per a substitució de funcionària amb dret a 
la reserva del lloc de treball i fins la reincorporació de la titular de la plaça i amb categoria 
d’Auxiliar Administratiu/va.

6. Exp. 46/2018/RH_CN – Concedir a una treballadora una jubilació parcial, condicionada a la seva 
aprovació per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i contractar temporalment a una 
treballadora mitjançant un contracte de relleu i amb categoria laboral de Tècnic/a Promoció 
Econòmica.

7. Exp. 47/2018/RH_CN – Concedir a una treballadora una jubilació parcial, condicionada a la seva 
aprovació per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i contractar temporalment a una 
treballadora  mitjançant un contracte de relleu i amb categoria laboral d’Auxiliar 
Administratiu/va.

8. Exp. 7/2018/RH_CSP – Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat pel COPLFEC 
contra les bases del concurs per a la selecció d’un/a Tècnic/a Mitjà/na d’Esports.

9. Exp. 20/2018/RH_CG - Assignar la percepció del complement de disponibilitat al lloc de treball 
de Tècnic/a de Via Pública.
Ensenyament

10.Exp. 82/2018/EG_CON – Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
l’Aliança Educació 360.
Serveis Urbanístics

11.Exp. 1619/2018/CMN – Adjudicar a D’ÈPOCA el contracte administratiu menor dels treballs de 
restauració de mobles antics a la sala de la Taula Rodona i la Sala de Plens de l’Ajuntament.

12. Exp. 2206/2018/CMN – Adjudicar a LAMPISTERIA SALVADOR, SA, el contracte administratiu 
menor de les obres de substitució d’un tram de canalització d’aigua potable i arranjament de 
la pista poliesportiva del CEIP Cristòfor Mestre.

13. Exp. 24/2018/EG_SR – Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

14.Exp. 48/2018/URB_OMA – Concedir a HILCOTORNER SL una pròrroga per finalitzar les obres 
de nova planta en la finca situada al carrer de l’Empordà núm. 26.
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15.Exp. 87/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE 
VILAFRANCA S.A., per a la millora de la xarxa d’abastament del carrer Avinyonet – Polig. 
Industrial de Llevant.

16. Exp. 88/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE 
VILAFRANCA S.A., per a la millora de la xarxa d’abastament del carrer Sant Cugat 
Sesgarrigues entre C. Lavern i l’Av. de la Pelegrina.

17. Exp. 62/2018/CNT – Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars 
que regeix el contracte administratiu de la instal·lació d’un ascensor d’alta eficiència i el seu 
manteniment durant 4 anys a l’edifici de la Casa Feliu.
Serveis Urbans

18.Exp. 72/2017/CNT – Declarar deserta la licitació per a les obres de reasfaltat de diferents 
carrers de la vila.

19. Exp. 624/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa ZICLACITIES SL, el subministrament de voreres 
modulars per tal de facilitar l’accés als usuaris del bus urbà.
Promoció Econòmica

20. Exp. 3/2018/PE_PAC – Aprovar i subscriure amb COMERÇ ESPIRALL, conveni per a l’any 2018. 
Ratificar Decrets de l’alcaldia
Urbanisme

21. Exp. 3/2018/URB_DPH – Matisar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 7 de maig de 2018, 
en el sentit de concedir la llicència de divisió o segregació de l’immoble situat a l’Av. Catalunya, 2 
baixos.

22. Precs i preguntes
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