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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 de gener  de 2018, 

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

 

 Hisenda 

1.  Exp. 58/2017/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de 

béns immobles per la finca del C. Menéndez y Pelayo, núm. 25.  

 Secretaria-Governació 

2.  Exp. 35/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

3. Exp. 39/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

4. Exp. 49/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

5. Exp. 50/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

6.  Exp. 2/2018/RH_CN – Adscriure a dues treballadores a diferents programes en el marc del 

Projecte Treball als barris 2017. 

7. Exp. 3/2018/RH_CN – Contractar a un treballador, en la modalitat d’interinitat fins a la provisió 

reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Oficial 2a Manteniment General. 

8. Exp. 39/2016/RH_CN – Declarar vigents els contractes laborals temporals per obra i/o servei 

determinat de dos tècnics, en el marc del Projecte Treball als Barris 2017. 

9. Exp. 50/2017/RH_CN – Prorrogar a cinc treballadors el contracte laboral per obra i/o servei  i 

amb categoria laboral d’Operari de Neteja. 

10. Exp. 2/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per interès 

particular. 

 Serveis Socials 

11.  Exp. 2/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 

núm. 27, 4t 1a. 

12.  Exp. 3/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 3r. 

13.  Exp. 4/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 3, bloc 1, 2n 1a. 

14.  Exp. 5/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 21, 3r 1a. 

15.  Exp. 6/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 

núm. 16-22, Bl. 1, 3r 4a. 

16.  Exp. 7/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 3, bloc 1, 1r 1a. 

17.  Exp. 8/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Fèlix Mestre Nutó, 

núm. 8, 3r 2a. 

18.  Exp. 9/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, 

núm. 39, 2n 3a. 

19.  Exp. 10/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 

Vilafranca, núm. 17, 5è 4a. 

20.  Exp. 11/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 

1r B. 



21.  Exp. 12/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 

Vilafranca, núm. 17, 5e 5a. 

22.  Exp. 13/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 

2n. 

23.  Exp. 15/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfol, núm. 

1, 2n 1a. 

 Solidaritat i Cooperació 

24.  Exp. 6/2018/EG_SA – Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions 

(mitjançant convenis) a les ONGs de Vilafranca del Penedès, pels Projectes de solidaritat, de 

sensibilització i de cooperació al desenvolupament, corresponent a l’any 2018. 

25.  Exp. 8/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’entitat LABDOO.ORG, per a 

l’exercici 2018. 

 Serveis Urbanístics 

26.  Exp. 2/2017/URB_EUC – Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’actuació corresponents al 

polígon d’actuació urbanística 12 del POUM. 

27.  Exp. 74/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat, 

afectant el passatge Hort del Guineu, 28. 

28.  Exp. 3/2013 – Modificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local del dia 20 de maig de 

2013, en relació a la llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca 

situada ala Rambla de Sant Francesc, núm. 18. 

29.  Exp. 51/2017/CNT – Adjudicar a FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA., el contracte 

administratiu dels serveis de manteniment de les instal·lacions de calefacció, A.C.S. i gas als 

edificis de l’Ajuntament.  

30.  Exp. 78/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques dels serveis de manteniment de les 

instal·lacions de climatització dels edificis municipals. 

 Serveis Urbans 

31.  Exp. 1/2018/EG_SR – Aprovar l’acceptació del recurs tècnic, Pla de Mobilitat de Vilafranca del 

Penedès 

 Cultura 

32.  Exp. 7/2018/EG_SA – Satisfer a l’entitat VINSEUM, Fundació Privada, l’import per atendre les 

despeses generals del Museu corresponents a l’any 2018. 

Certificacions 

33.  Exp. 1/2018/EG_CER – Aprovar la certificació núm. 4, relativa a les obres d’adequació genèrica 

de voreres al barri de Sant Julià. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Recursos Humans 

34.  Exp. 4/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral Conserge Especialista. 

Esports  

35.  Exp. 6/2018/CNT – Aprovació de l’extensió, de forma extraordinària,  amb l’¡empresa CLECE SA, 

del contracte actual dels serveis de neteja de les instal·lacions esportives municipals. 

36.  Exp. 7/2018/CNT - Aprovació de l’extensió, de forma extraordinària,  amb l’¡empresa NOU SET 

SCCL, del contracte actual dels serveis de consergeria de les instal·lacions esportives municipals. 

37.  Exp. 9/2018/EG_CON – Aprovació del conveni de mecenatge amb l’empresa COMERCIAL TANK 

FOODS, SL., per la col·laboració amb l’esdeveniment esportiu “Cursa 10K Vilafranca 2018”. 

38.  Exp. 10/2018/EG_CON – Aprovació del conveni de mecenatge amb l’empresa VILAMÒBIL 

MOTOR SL, per la col·laboració amb l’esdeveniment esportiu “Cursa 10K Vilafranca 2018”. 
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Urbanisme 

39.  Exp. 22/2017/CNT – Aprovació de la certificació núm. 6, relativa a les obres de reforma i 

ampliació de l’edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves, en el carrer Baltà de Cela, 45-47. 

40.  Exp. 29/2017/CNT – Aprovació de la certificació núm. 3, relativa a les obres de reforma dels 

equipaments i de la Plaça Doctor Bonet – Centre Cívic Espirall. 

41.  Exp. 36/2017/CNT – Aprovació de la certificació núm. 2 i última, relativa a les obres de 

remodelació de l’espai entre blocs – Pl. Espirall. 

42.  Exp. 3855/2017/CMN – Aprovació de la certificació núm. 1 i única, relativa al contracte de les 

obres d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum al CEIP Mas I Parera. 

43.  Exp. 4504/2017/CMN – Aprovació de la certificació núm. 1 i única, relativa a les obres de 

instal·lació de l’enllumenat en l’àrea d’esbarjo per a gossos en la part posterior del Cementiri de 

Vilafranca. 

Punts inclosos per via d’urgència 

Recursos Humans i Organització 

44.  Exp. 524/2017/RH_CSP – Desestimar de manera íntegra la reclamació realitzada per una 

aspirant del procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na de 

Mercats. 

45.  Exp. 524/2017/RH_CSP – Desestimar de manera íntegra la reclamació presentada en el procés 

selectiu per a al provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Mercats. 
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