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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 de març de 2018, 

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

Hisenda
1. Exp. 1/2018/HIS_CGR – Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació per valor de rebuts i de 

certificacions de descobert, corresponent a l’any 2017 formulat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

2. Exp. 2/2018/HIS_CGR – Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de Multes de Circulació per 
sancions imposades per aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici 2017.

3. Exp. 15/2018/HIS_DTP – Aprovar la relació de baixes de padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’any 2019 i successius. 
Secretaria-Governació

4. Exp. 8/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament.
5. Exp. 9/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament.
6. Exp. 6/2018/SEC_RP - Resoldre l’expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament.

Recursos Humans i Organització
7. Exp. 11/2018/RH_PPO – Contractar a un treballador amb categoria d’Operari via pública, 

programa ENFEINA’T.
8. Exp. 21/2018/RH_CN – Nomenar una funcionaria interina fins a la provisió reglamentària de la 

plaça i amb categoria d’Auxiliar Administratiu/va.
9. Exp. 22/2218/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. 23/2018/RH_CN – Retornat al servei per revisar la documentació.
11. Exp. 2/2018/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal de reforçar els Serveis Viaris.
12. Exp. 3/2018/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal de reforçar el Servei de 

Secretaria-Governació.
13. Exp. 1/2018/RH_PP – Traslladar a una treballadora al Servei d’Hisenda.
14. Exp. 2/2018/RH_PP – Traslladar a una treballadora a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Salut i Consum
15.Exp. 31/2018/EG_CON – Subscriure amb el LABORATORI DE SALUT PÚBLICA DE LA 

MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, conveni e col·laboració per a l’any 2018.
16. Exp. 2701/2017/CMN – Contractar a l’empresa SETEM CATALUNYA per a la realització dels 

tallers “Consum quotidià, crític, responsable, just i solidari”
Joventut

17.Exp. 66/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa NOU SET SCCL, el contracte administratiu dels 
serveis d’atenció de les sales d’estudi municipals, Casa Amiguet i Escavi.
Gent Gran

18.Exp. 37/2018/EG_CON – subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS, VIDUES I MESTRESSES 
DE CASA “EL PILAR DE VIUT”, conveni per a l’any 2017.
Serveis Urbanístics

19.Exp. 13/2017/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
les finques situades al carrer Sant Joan Despí, núm. 31, núm. 4 i carrer Pere Alagret núm. 90-
92 i 94.
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20.Exp. 14/2017/URB_RAU -  Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada a P.A.U. 1 Av. del Foix.

21. Exp. 15/2017/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
les finques situades al S.U.D. 4 – La Pelegrina.

22. Exp. 16/2017/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada al SUD-1 (Antic camí de Moja).

23. Exp. 17/2017/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada al carrer Salvador Seguí, núm. 2.

24. Exp. 18/2017/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada al SUD-1 (Antic Camí de Moja).

25. Exp. 57/2017/CNT – Adjudicar a 080 ARQUITECTURA, SLP, el contracte administratiu dels 
serveis de redacció del projecte , direcció d’obra i direcció de l’execució de l’obra de construcció 
d’un nou Pavelló annex al Pavelló de la Gamba.

26.Exp. 69/2017/CNT – Adjudicar a KONE ELEVADORES, S.A., el contracte administratiu dels 
serveis de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament.

27. Exp. 23/2018/CNT – Retornar a l’empresa CIVIL STONE, SL, la fiança dipositada en garantia de 
les obres d’adequació d’un local al segon pis de l’edifici de la Plaça del Penedès, núm. 3.

28. Exp. 49/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a SABADELL REAL 
ESTATE DEVELOPMENT, per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar, en l’immoble 
situat a l’Av. Tarragona, núm. 79.

29. Exp. 77/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat al carrer Creixell, 
núm. 63.

30. Exp. 5/2018/URB_DPH – Concedir llicència municipal per la divisió en propietat horitzontal de 
la finca situada a l’Av. Tarragona, núm. 34.
Medi Ambient

31.Exp. 3/2017/MA_HU – Adjudicar a l’entitat ECOXARXA PENEDÈS la parcel·la A (passatge Joan 
Fuster, 15), a l’ASSOCIACIÓ RESSÒ la parcel·la B (Dr. Fleming 14) i a l’ESGLÉSIA DE 
JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS DIES la parcel·la C (Melió, 110).
Ocupació i Formació

32. Exp. 7/2018/OF_F -  Retirat pel servei per revisar.
Promoció Turística

33. Exp. 6/2018/TUR_DT – Aprovar el preu públic d’USB per a la comercialització a l’oficina de 
turisme, a la festa del Xató i a la Fira del Gall.
Cultura

34.Exp. 143/2018/EG_SA – Atorgar a PUBLICACIONS PENEDÈS SA, una subvenció en concepte de 
col·laboració en l’edició i presentació del llibre “Història dels Bastoners de Vilafranca del 
Penedès”.
Certificacions

35. Exp. 17/2018/CNT – Aprovar els preus contradictoris i modificació del projecte de les obres de 
construcció de l’edifici situat al carrer Migdia, núm. 22 i la certificació núm. 14 i última relativa  al 
contracte de direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut del contracte d’obres.

36. Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 8 relativa a les obres de reforma i ampliació de 
l’edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves al carrer Baltà de Cela, 45-47.
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Ratificar decrets de l’alcaldia
Secretaria-Governació

37. Exp. 1/2018/SEC_PCT – Autorització per a prestar el servei de taxi com a conductor de la 
Llicència Municipal de Taxi núm. 5.
Recursos Humans

38. Exp. 10/2018/RH_PPO – Establir la data d’inici del contracte per obra i/o servei determinat amb 
categoria laboral d’Agent Cívic de dos treballadors.
Cultura

39. Exp. 11/2018/EG_SR – Sol·licitud 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 
l’activitat Escola d’Estiu. Tallers d’Estiu de Música tradicional 2018.
Punts inclosos per via d’urgència
Compres

40. Exp. 26/2018/CNT – Prorrogar amb FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, 
el contracte de l’assegurança de la flota de vehicles propietat de l’Ajuntament de Vilafranca.
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