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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 5 de febrer  de 2018, 

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

 

 Protecció Civil 

1.  Exp. 68/2017/CNT – Adjudicar a TECHNOLOGY SL, el contracte administratiu del servei de  

manteniment dels aparells desfibril·ladors de titularitat municipal. 

 Hisenda 

2.  Exp. 1/2018/HIS_IFE - Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la 

Sra. Tresorera a 31/12/2017, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol 

de morositat i període mitjà de pagament. 

 Recursos Humans i Organització 

3.  Exp. 6/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora 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 Administratiu/va. 

4.  Exp. 7/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora 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’Educador/a Social. 

5.  Exp. 8/2018/RH_CN – Nomenar funcionaria interina, per tal d’ocupar una plaça de Tècnic/a 

d’Administració General adscrita al Servei de Compres i Contractació. 

6.  Exp. 9/2018/RH_CN – Disposar amb caràcter exprés que una treballadora prestarà serveis, 

aproximadament la meitat de la seva jornada laboral, en les tasques de Mercats sedentaris i no 

sedentaris. 

7.  Exp. 3/2018/RH_CG – Estimar de manera íntegra la reclamació presentada i procedir a 

l’abonament del 75% de la part de complement de productivitat de l’exercici 2017. 

8. Exp. 7/2018/RH_PPO – Retornat al servei per revisar la documentació. 

Benestar Social 

9.  Exp. 3/2018/EG_SR – Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la col·laboració per portar a terme 

les actuacions en el marc de la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg 

de Serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 Serveis Socials 

10.  Exp. 3/2018/EG_CAU – Aprovar l’aplicació de la variació de l’IPC interanual (del 1,1%) del 

contracte d’arrendament subscrit amb la Fundació Amàlia Soler, referit a l’edifici del carrer dels 

Ferrers núm. 55 baixos i altell. 

11.  Exp. 4/2018/EG_CAU - Aprovar l’aplicació de la variació de l’IPC interanual (del 1,1%) del 

contracte d’arrendament subscrit amb la Fundació Amàlia Soler, referit a l’ús dels espais de 

l’edifici situat al carrer Santa Maria núm. 2, cantonada amb el carrer de la Cort núm. 12. 

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

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de subministrament de 

menjars elaborats per al càtering social. 

 Convivència i Ciutadania 

13.  Exp. 13/2018/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA 

MAS ALBORNÀ, per tal de realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn 

comunitari de Vilafranca. 

 Esports 

14.  Exp. 7/2018/EG_CON – Subscriure amb el CLUB PATÍ VILAFRANCA, conveni de col·laboració 

per a l’any 2018. 

 

 



 Gent Gran 

15.  Exp. 11/2018/EG_CON – Aprovar amb la FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, L’ASSOCIACIÓ 

GESTORA DEL CASAL MUNICIPAL DE L’ESPIRALL i L’ASSOCIACIÓ GESTORA DEL CASAL 

MUNICIPAL DEL TÍVOLI, el conveni de col·laboració per el Programa de Gent Gran als dos 

casals municipals. 

 Serveis Urbanístics 

16.  Exp. 37/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de reforma i 

ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca.  

17.  Exp. 97/2008 – Concedir a INDUSTRIAS DE BOLLERIA I PASTI. LACAMBRA SA, una pròrroga 

per finalitzar les obres de rehabilitació de l’edifici situat en el carrer d’Igualada núm. 6. 

 Medi Ambient 

18.  Exp. 9/2018/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 

entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats d’interès 

públic local en el camp del medi ambient durant l’any 2018. 

 Ocupació i Formació 

19.  Exp. 4378/2017/CMN – Adjudicar el servei de docència de la Formació Professional per a 

l’Ocupació SSCE0110, que es farà a les instal·lacions del CFO Francesc Layret. 

 Promoció Turística 

20.  Exp. 4/2018/TUR_DT – Aprovar els preus públics per a la Festa del Xató 2018. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

 Recursos Humans i Organització 

21.  Exp. 1/2018/RH_MJL – Modificació dels contractes de treball de dues treballadores del Servei 

d’Ensenyament.  

22.  Exp. 5/2018/RH_CN - Contractació per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i de 

muntatge i desmuntatge durant el mes de febrer, per activitats relacionades amb les arts 

escèniques. 

Punts inclosos per via d’urgència 

Hisenda  

23.  Exp. 61/2017/CNT - Adjudicar a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U., el contracte 

administratiu del subministrament, implantació i manteniment d’un aplicatiu per la gestió 

patrimonial de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Recursos Humans i Organització 

24.  Exp. 522/2017/RH_CSP - Estimar de manera íntegra la reclamació realitzada per una aspirant del 

procés selectiu d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na Medi Ambient. 
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