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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de gener  de 2018, 

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

 

 Alcaldia 

1. Exp. 4/2018/EG_SA – Aprovar el conveni de col·laboració amb el CASINO UNIÓ COMERCIAL 

(CUC), per un termini de cinc anys. 

 Recursos Humans i Organització 

2.  Exp. 1/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari durant el mes de desembre de 2017. 

3.  Exp. 1/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de desembre de 2017. 

4. Exp. 1/2018/RH_PPO – Contractar a dues treballadores, amb contractes de treball subvencionats 

pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Programa de Treball i Formació, Línia DONA i amb 

categoria d’Operari de jardineria. 

5.  Exp. 2/2018/RH_PPO - Contractar a nou treballadors/res, amb contractes de treball 

subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Programa de Treball i Formació,  Línia 

PANP 6 mesos i amb categoria d’Auxiliar Administratiu/va. 

6. Exp. 3/2018/RH_PPO - Contractar a tres treballadores, amb contractes de treball subvencionats 

pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Programa de Treball i Formació, Línia PANP 12 mesos  

i amb categoria d’Auxiliar Administrativa. 

7. Exp. 4/2018/RH_PPO - Contractar a dues treballadores, amb contractes de treball subvencionats 

pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Programa de Treball i Formació, Línia PRMI jardineria  

i amb categoria d’Operari de jardineria. 

8. Exp. 5/2018/RH_PPO - Contractar a set treballadors, amb contractes de treball subvencionats pel 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Programa de Treball i Formació, Línia PRMI construcció i 

amb categoria d’Operari de construcció. 

 Serveis Socials 

9. Exp. 2/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de traducció intercultural 

àrab, amazig, català i castellà, per a persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics. 

 Ensenyament 

10. Exp. 5/2018/EG_SA – Fer aportacions a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M. DOLORS CALVET, 

a l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL i a l’ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

D’ENOTURISME DE CATALUNYA, integrants de l’EPEL IMF, per les despeses de personal i de 

funcionament de les Escoles. 

 Salut i Consum 

11. Exp. 6/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ AGRUPACIÓ, per 

dur a terme, durant aquest any 2018,  dues activitats relacionades amb la promoció d’estils de 

vida saludable. 

 Esports 

12. Exp. 4/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el FUTBOL CLUB VILAFRANCA, 

per a l’any 2018. 

13. Exp. 107/2018/EG_CON – Aprovar la liquidació i el pagament a CLUB FONDISTES PENEDÈS, en 

concepte d’aportació municipal (parts variables A i B) del conveni per la planificació, 

organització i execució tècnica de la Cursa “10K Vilafranca” de l’exercici 2017.  

 

 



 

 Serveis Urbanístics 

14. Exp. 2/2017/URB_VOL – Aprovar l’Estudi de Detall per la concreció de les característiques 

estètiques i constructives de les parcel·les situades a l’Av. del Garraf, núm. 28 a 58, presentat 

per CONGERMI, SL. 

15. Exp. 1/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa DIGITECNIC, SL., el contracte de serveis de la 

gestió i manteniment de les instal·lacions de seguretat contra intrusió, del equipaments 

municipals. 

16. Exp. 69/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels aparells elevadors dels edificis 

municipals. 

17. Exp. 19/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

construcció de dos habitatges adossats en la finca situada a l’Av. Garraf, núm. 32-34. 

18. Exp. 20/2017/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

construcció de dos habitatges adossats en la finca situada a l’Av. Garraf, núm. 28-30. 

19. Exp. 79/2017/URB_OMA – Concedir llicencia urbanística d’obres majors, per les obres de 

reforma en l’immoble situat al carrer Pare Manyanet, núm. 8. 

20. Exp. 12/2017/URB_RAU – Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals, referent a 

l’avantprojecte i estudi previ de viabilitat per a la rehabilitació de l’edifici situat en la finca de 

l’Avinguda Tarragona, núm. 40. 

21. Exp. OMA 88/2011- Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte, per a la llicència 

concedida per la Junta de Govern Local en data 29 de desembre de 2012, per les obres en la 

finca del carrer Xicots de Vilafranca, núm. 29-35. 

 Serveis Urbans 

22. Exp. 87/2017/EG_INF – Fixar els imports a satisfer a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès 

Garraf, corresponents a la revisió de preus dels diferents serveis, per a l’any 2018. 

 Cultura 

23. Exp. 5/2018/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 

per organitzar, exposar i promoure l’exposició “Entusiasme. El repte i l’obstinació en la 

col·lecció MACBA”. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

 Recursos Humans 

24. Exp. 1/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Cuiner. 

 Serveis Urbans 

25. Exp. 102/2018/CMN – Encàrrec i pagament a un enginyer de camins, per les tasques de treball de 

consultoria sobre temes ferroviaris des del mes de maig al novembre del 2017.  
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