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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de juny de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Recursos Humans i Organització
1. Exp. 19/2018/RH_CG – Aprovar relació de treballs especials, com ara nocturnitats, festius, 

assistències a judicis i complements, realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest 
Ajuntament durant el mes de maig 2018.

2. Exp. 6/2018/RH_SX – Aprovar relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de maig 
2018.

3. Exp. 2/2018/RH_POR – Modificar la categoria laboral d’un/a treballador/a, passant a ser 
Auxiliar Educador/a.

4. Exp. 6/2018/RH_CSP – Rectificar el punt 4rt de les proves físiques, relatiu a la prova de 
potència de lumbars, dons s’ha produït un error de transcripció en l’elaboració del 
document.

5. Exp. 1/2018/RH_BT – Aprovar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball 
d’Auxiliar Administratiu/ves.

6. Exp. 574/2017/RH_CSP - Contractar a un treballador/a, com a personal laboral fix, en 
haver superat el procés selectiu, com a Tècnic/a Mitjana de Turisme. 
Informàtica

7. Exp. 68/2018/CNT – Aprovar l’adquisició de 38 ordinadors, a l’empresa Informàtica el 
Corte Inglés SA.
Benestar Social

8. Exp. 73/2018/EG_CON – Modificar acord de la JGL de data 18-11-2011, relatiu a la cessió 
gratuïta d’ús d’un aulari de suport a l’educació especial, situat al carrer de la Múnia, 5, 
propietat de l’Ajuntament.

9. Exp. 100/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Joan XXIII, 
núm. 7-9 3r 1a.

10. Exp. 93/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfor, 
núm. 1, 2n 2a.

11. Exp. 90/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Gelida, núm. 
17, 4t 5a.

12. Exp. 87/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra 
Senyora, núm. 39, 3r 2a.

13. Exp. 38/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per el servei 
d’atenció diürna del centre obert “La Finestra”.
Esports

14. Exp. 51/2018/EG_CON – Aprovar la liquidació i el pagament al Club Fondistes Penedès, 
per la planificació, l’organització de la cursa atlètica “10K Vilafranca”.
Joventut

15. Exp. 54/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per l’assessoria de 
mobilitat internacional per a joves.
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Serveis Urbanístics
16. Exp. 1860/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres 

d’adequació de l’espai de bar-restaurant de l’Escorxador.
17. Exp. 76/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per nou entroncament de la línia situada en la Pl. Jaume I, 
núm. 5.

18. Exp. 56/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a l’ampliació de la xarxa elèctrica al passatge de la Serra 
d’Ancosa, núm. 20.

19. Exp. 63/2018/URB_OMA – RETORNAT AL SERVEI per revisar la proposta.
20. Exp. 67/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a l’ampliació de la xarxa elèctrica a l’Avinguda del Garraf, 
núm. 32-34.

21. Exp. 82/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ORANGE 
ESPAÑA COMUNICACIONES, FIJAS, SL, per estesa soterrada de fibra òptica al carrer 
Eugeni d’Ors, núm. 5.

22. Exp. 77/2018/EG_CON – Subscriure i aprovar l’acord amb ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, per la cessió d’instal·lacions més traspàs projecte i permisos referents al 
projecte elèctric denominat “Projecte legalització Variant Xarxa Subterrània de Mitja 
Tensió”.

23. Exp. 23/2018/EG_SR – Acceptar i aprovar el recurs tècnic per a la realització de l’actuació 
Elaboració del Pla Local d’Habitatge.
Serveis Urbans

24. Exp. 19/2018/HIS_AQ – Satisfer a (AMTU) l’import corresponent a la quota anual a 
aportar per l’Ajuntament com a membre de l’esmentada entitat.
Promoció Econòmica

25. Exp. 75/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb el Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Penedès, que regula la cessió d’espai al Centra 
Àgora.
Ocupació i Formació

26. Exp. 42/2018/OF_PFO – Subscriure conveni amb el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 
Penedès, per la destinació de 5 persones en plans d’ocupació, a jornada sencera.

27. Exp. 43/2018/OF_PFO – Subscriure conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès  perquè els alumnes de la Casa d’Oficis La Mainada II, puguin desenvolupar una 
part de la seva activitat de treball al Casal d’Estiu Vilafranca 2018. 
Certificacions

28. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4, relativa a les obres de reforma i 
ampliació de la casa de la Festa major de Vilafranca.

29. Exp. 1059/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a la plantació de l’arbrat 
municipal que es preveu reposar durant la campanya “Carbassa” 2018.
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Ratificar Decrets de l’alcaldia
Recursos Humans

30. Exp. 40/2018/RH_CN – Contractar a un treballador/a  mitjançant un contracte laboral 
temporal amb categoria laboral de Treballador/a Social.

31. Exp. 38/2018/RH_CN – Contractar a un treballador/a mitjançant un contracte laboral 
temporal  per substitució amb categoria laboral de Conserge Especialista.

32. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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