
Vilafranca del Penedès, 21 de maig de 2018

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
16/2018/SEC_SJGL

Codi validació document:
1177 4566 1663 3000 4040

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 2

   La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 21 de maig de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Alcaldia
1. Exp. 474/2018/EG_SA – Subscriure amb l’ACADÈMIA TASTAVINS conveni per promocionar la 

cultura del Penedès i donar-la a conèixer a Barcelona i a Catalunya.
Hisenda

2. Exp. 30/2018/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a reforma i ampliació del centre d’acollida 
d’animals, situat al Camí de la Pedrera, d’especial interès o utilitat municipal.

3. Exp. 73/2018/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa BATLLE I ROIG, S.L.P. 
corresponent als treballs de redacció del projecte d’urbanització de l’espai de cobriment de 
ferrocarril.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 13/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’abril de 2018.

5. Exp. 5/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’abril de 2018.

6. Exp. 15/2018/RH_CG – Assignar un complement mensual a una treballadora per la realització de 
tasques de superior categoria com Administratiu/va.

7. Exp. 16/2018/RH_CG – Assignar un complement mensual a una treballadora per la realització de 
tasques de superior categoria com Administratiu/va.

8. Exp. 34/2018/RH_CN – Deixar sense efecte la contractació d’un treballador i contractar a un 
altre treballador per a tasques de muntatge i desmuntatge de les activitats relacionades amb les 
arts escèniques al teatre Cal Bolet i a l’Auditori Municipal.

9. Exp. 35/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.

10. Exp. 3/2018/RH_PP – Traslladar a una treballadora al Servei d’Ocupació i Formació.
Compres i Contractació

11. Exp. 18/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa REALE SEGUROS GENERALES, S.A. el contracte 
administratiu d’assegurances de danys al patrimoni de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

12. Exp. 40/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del subministrament i 
instal·lació d’equipament tècnic de salt de perxa amb certificació IAAF.
Serveis Socials

13.Exp. 76/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 3-
5, 1r 2a.
Serveis Urbanístics  

14. Exp. 3/2018/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres de Millora de l’enllumenat 
i retirada de fals sostre del Pavelló de Hoquei.

15. Exp. 4306/2017/CMN – Aprovar els preus contradictoris i variació d’amidaments de les obres 
d’instal·lació d’un ascensor interior a l’edifici plurifamiliar de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 6.

16. Exp. 1450/2018/CMN – Adjudicar a FUSTERIA RIVERO el contracte administratiu menor dels 
Treballs de fusteria de la planta 2a de a Casa Feliu.
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17.Exp. 52/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma estructural amb substitució de forjats de l’edifici existent, en l’immoble situat al C. 
Puigmoltó núm. 12.
Cultura

18.Exp. 59/2018/EG_CON – Subscriure amb la SOCIETAT LA PRINCIPAL EL CASAL conveni per a 
l’any 2018.

19. Exp. 60/2018/EG_CON – Subscriure amb la COLLA CASTELLERA XICOTS DE VILAFRANCA 
conveni de col·laboració per a l’any 2018.

20. Exp. 19/2018/EG_SR – Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural – OSIC, la col·laboració per portar a terme 
el Projecte de Programació estable del Programa d’Arts Visuals Contemporànies.

Certificacions
21. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres de direcció d’obra 

d’urbanització de la via, àmbits 6 i 7, aparcament sobre la llosa (LOT-1 Obra).
22. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4, relativa a les obres de Restauració del 

Claustre dels Trinitaris.
Ratificar Decrets de l’alcaldia

Recursos Humans
23. Exp. 13/2018/RH_PPO – Contractació d’una treballadora en la modalitat d’obra o servei i amb 

categoria de Tècnic mig A2.
24. Exp. 32/2018/RH_CN – Contractació d’una treballadora en la modalitat d’interinitat fins a la 

provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà/na d’Ocupació i 
Inserció Laboral.
Promoció Econòmica

25. Exp. 1653/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa L’ART DE LA LLUM el contracte de confecció i 
col·locació de banderoles i pancartes per les Fires de Maig.

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

L'Alcalde,
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