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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 d’abril de 2018, 

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

Secretaria-Governació
1. Exp. 10/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament.
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 9/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest ajuntament durant el mes de març de 2018.

3. Exp. 4/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de març de 2018.

4. Exp. 10/2018/RH_CG – Establir la percepció del subfactor del complement específic de jornada 
partida a una treballadora del Servei d’Informació i Atenció Juvenil (SIAJ).

5. Exp. 527/2017/RH_CSP – Nomenar funcionari de carrera amb categoria de Tècnic/a de Gestió 
Intervenció.

6. Exp. 6/2018/RH_CSP – Aprovar les bases i la convocatòria per a realitzar el procés selectiu de 3 
places d’Agent , adscrites a la Policia Local.

7. Exp. 30/2018/RH_CN – Contractar a un treballador amb un contracte laboral d’interinitat fins a la 
provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Conserge Especialista.
Compres i Contractació

8. Exp. 34/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei d’assegurança 
de responsabilitat civil patrimonial de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès i els seus 
organismes  dependents.
Serveis Socials

9. Exp. 65/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Sant Francesc, 
núm. 24, 1r.

10. Exp. 66/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Sant Francesc, 
núm. 24, 2n.

11. Exp. 67/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
2n 2a.

12. Exp. 68/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de Les Cabanyes, 
núm. 27, 3r 6a.

13. Exp. 69/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 
1r B.

14. Exp. 70/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Moja, núm. 17, 3r 
6a.

15. Exp. 71/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16-22, Bl. 1 1r 3a.

16. Exp. 72/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 2 
2n.
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Ensenyament
17.Exp. 1/2018/EG_BR – Aprovar per al curs 2018-2019 els criteris complementaris d’admissió a 

les llars municipals d’infants.
Serveis Urbanístics

18.Exp. 26/2018/URB_OMA – Concedir llicència municipal a EDINSA INVERSIONS 2018 per a la 
segregació de la finca situada al carrer Santa Clara, núm. 37 i llicència urbanística d’obres 
majors per les obres de construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar en el mateix immoble.

19. Exp. 31/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina en l’immoble situat a l’Av. Montmell, núm. 
1.

20. Exp. 43/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a STEPHEN ELLIOT 
PHILLIPS JR, per les obres en la finca situada al carrer Pare Manyanet, núm. 25, 2n 2a.

21. Exp. 1/2018/URB_PRE – Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, del Polígon 
d’actuació urbanística núm. 18 (PAU 18-antiga UA.29).

22. Exp. 1/2018/URB_OUR – Aprovar inicialment el projecte d’Urbanització de l’Eix de la Via, 
àmbits 11, 12 i 13, Cruïlla Av. Barcelona i urbanització damunt la Llosa.

23. Exp. 1/2018/URB_PU – Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Polígon d’actuació 
urbanística núm. 18 (PAU 18 – Antiga UA29).

24. Exp. 24/2018/EG_CAU – Deixar sense efecte el contracte d’arrendament de l’habitatge situat al 
C. La Palma, núm. 24, 2n 1a.

25. Exp. 71/2017/CNT – Declarar deserta la licitació del servei d’assegurança de danys materials al 
patrimoni de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Serveis Urbans

26.Exp. 64/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA el contracte 
administratiu dels serveis de lloguer de cabines sanitàries per a actes públics.
Promoció Econòmica

27. Exp. 48/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRO-
PENEDÈS, per donar suport als treballs de planificació estratègica del territori.

28. Exp. 744/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL 
(GRUPO NORDESTE) el servei de vigilància de les Fires de Maig 2018.
Promoció Turística

29. Exp. 35/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei de disseny 
gràfic, aplicació, seguiment, comunicació i proposta d’activitats paral·leles de la Fira del Gall.
Cultura

30.Exp. 49/2018/EG_CON – Subscriure amb l’associació AMICS DEL DRAC DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS conveni de col·laboració per establir els termes de col·laboració en l’exposició sobre 
el Drac de Vilafranca “El Drac de Vilafranca: l’ocult”.

31. Exp. 50/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ODISSEA, conveni per 
establir els termes de col·laboració en l’organització del premi de narrativa El Lector de 
l’Odissea, any 2017.
Relacions Internacionals

32.Exp. 24/2018/EG_INF – Transferir a NOU VERD i INNOVI, socis del projecte  LIFE Vinyes per 
Calor, els imports corresponents fins a arribar al 100% de la subvenció europea rebuda.
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Certificacions
33. Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 9, relativa a les obres de reforma i ampliació de 

l’edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves, al carrer Baltà de Cela, núm. 45-47.
34. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres de direcció d’obra 

d’urbanització de la via, àmbits 6 i 7, aparcament sobre la llosa.
35. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres de Restauració del 

Claustre dels Trinitaris, al carrer de la Font, núm. 43.
36. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres de reforma i ampliació de 

la Casa de la Festa Major de Vilafranca.
37. Exp. 4306/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’instal·lació d’un 

ascensor a l’interior de l’edifici situat a la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 6.
38. Exp. 4308/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’instal·lació d’un 

ascensor a l’interior de l’edifici situat a la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 8.
Ratificar Decrets de l’alcaldia 
Secretaria

39. Exp. 2/2018/SEC_PCT – Autorització per a prestar indistintament el servei de taxi com a 
conductor de la Llicència Municipal de Taxi número 7 i 8.

40. Exp. 4/2018/SEC_LT – Autorització del canvi de vehicle de la Llicència Municipal de Taxi número 
7.

41. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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