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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 de març de 

2017, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

 Satisfer a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES l’import de la quota 

d’associat de l’any 2017.  

 Secretaria-Governació 

 Traspassar la llicència del servei municipal de taxi número 4 i autoritzar el vehicle amb matrícula 

5127-JXB per a l’ús de la mateixa llicència. 

 Recursos Humans i Organització 

 Procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Cap de Serveis 

Viaris. 

 Procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Cap de Serveis 

Socials. 

 Procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Cap del Servei de 

Recursos Humans i Organització. 

 Procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Cap del Serveis 

Urbanístics. 

 Denegar l’atorgació d’una excedència voluntària i finalitzar la relació laboral amb un treballador 

amb categoria laboral d’operari de manteniment general. 

 Assignar un complement mensual a dos treballadors, per la realització de tasques de superior 

categoria com Auxiliar Tècnic Equipaments Culturals. 

 Assignar un complement de disponibilitat, al lloc de treball de Tècnic/a de promoció Econòmica. 

 Assignar la percepció del complement de disponibilitat, al lloc de treball de Responsable de 

Mobilitat i Transport Públic. 

 Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2017. 

 Procediment Sancionador 

 Desestimar el recurs de reposició, interposat contra una resolució sancionadora per 

incompliment de l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.  

 Serveis Socials 

Donar per extingida la cessió de l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, 42, 3r B. 

Salut i Consum 

 Nomenar una mediadora de consum de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 Gent Gran 

 Requerir a l’empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, perquè presenti la documentació 

acreditativa per a l’execució del contracte de serveis per a gent gran, any 2017. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa de serveis per a la redacció del projecte 

d’urbanització de l’espai de cobriment del ferrocarril: àmbit 10 i primera fase de l’àmbit 8 (c. 

Comerç), àmbits 11, 12 i 13. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de Redacció de l’estudi de viabilitat 

econòmica i financera i de l’informe de sostenibilitat econòmica, per a la modificació puntual del 

POUM en l’àmbit del carrer Comerç. 

 Aprovar inicialment el Pla Especial Casa de la Festa Major, per fer possible la construcció del 

nou Centre d’interpretació de la Casa de la Festa Major. 



 Aprovar les baixes de tots els valors pendents de les quotes d’urbanització del Sector Melió 

Residencial i ,exigir en via de constrenyiment, el deute realment pendent. 

 Serveis Urbans 

 Satisfer a l’empresa EXCAVACIONS CHE SL, l’import corresponent a les obres de reparació 

d’asfalt de l’entrada de la plaça de les Clotes i la plaça dels Segadors. 

 Retornar a l’empresa PABASA EUROASFALT, SA, la fiança per haver finalitzat el termini de 

garantia definitiva pel contracte de les obres de reasfaltat de diferents carrers de la Vila 2013. 

 Retornar a l’empresa PABASA EUROASFALT, SA, la fiança per haver finalitzat el termini de 

garantia definitiva pel contracte de les obres de reasfaltat de diferents carrers de la Vila 2014. 

 Cultura 

 Sol·licitar al Consell comarcal de l’Alt Penedès, l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès al Programa NITS A LA FRESCA AL PENEDÈS 2017. 

 Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’ASSOCIACIÓ ALKANTARA “Festival 

Intercultural”, per no presentar la documentació justificativa de l’activitat. 

 Anul·lar la subvenció concedida a l’entitat ARQUERS I COMPANYIA DE LA FLOR DE LIS 

(ARCOFLIS) per l’organització de la Fira Medieval, ja que no es va realitzar l’activitat. 

 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1 i última, relativa a les obres de substitució de lluminàries de vsap. 

de 250 w. per lluminàries de leds. 

 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

RECURSOS HUMANS -    

Contractació de treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu/va i de muntatge i 

desmuntatge durant el mes de març, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 

SERVEIS URBANS – 

  Adjudicació a l’empresa ETRA BONAL SA, el subministrament i instal·lació d’equips 

semafòrics de la cruïlla Santa Digna/Amàlia Soler. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


