
 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 

  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2016, 

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

 
           

 Hisenda 

Donar compte de l’informe de morositat a 30/06/2016, presentat pel Sr. Interventor i la Sra. 

Tresorera a 31/03/2016, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a tasques de formació i suport  al personal 

municipal, en matèria d’administració electrònica.  

 Recursos Humans i Organització: 

 Contractar un tècnic auxiliar de Biblioteca, amb modalitat d’interinitat, adscrit al servei de 

Cultura. 

 Contractar un conserge amb modalitat d’interinitat, adscrit al servei de Cultura. 

 Declarar extingida la relació laboral amb l’ajuntament d’un oficial 2. amb motiu de la seva 

jubilació. 

 Modificació del contracte de tres treballadores de Llars d’Infants a jornada complerta. 

 Adscriure a una auxiliar administrativa com Auxiliar de Gestió de Consum. 

 Contractar una auxiliar administrativa mitjançant contracte temporal adscrita al Servei 

d’Ocupació i Formació. 

 Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració educativa amb l’IES Escola Intermunicipal del 

Penedès. 

 Acord per a la regularització de determinats aspectes de les condicions de treball del personal de 

la Policia Local. 

 Benestar Social 

 Subscriure conveni de col·laboració amb el Comitè de la Cruz Roja Española a l’alt Penedès, pel 

lliurament de targetes prepagament per a cobertura de necessitats bàsiques per alimentació. 

 Serveis Socials 

 Prorrogar amb la Fundació Privada Montserrat Junyent i Parera, el contracte establert per a la 

utilització de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3. 1.  

 Salut i Consum 

 Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades, la 

missió fonamental estigui relacionada amb la salut de les persones. 

 Esports 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de coordinació tècnica i 

monitoratge del programa “Les Tardes....  pel curs 2016/2017 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de programació, coordinació i 

arbitratges del programa de competicions d’esports de lleure pel curs 2016/2017. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis d’implantació i lloguer de 

mòduls prefabricats per vestidors i espais de gestió per entitats al camp de futbol l’Espirall. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar dos informes emesos pels Serveis Tècnics municipals per condicions urbanístiques i 

d’edificabilitat de la finca Ctra.de Moja 1, i al Pol. Industrial Domenys III, parcel·la E6 Cal Sabeta 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via 

àmbit 6 aparcament sobre la llosa costat Tarragona, c. Camp del Cellerot. 

 Aprovar el projecte d’execució d’obres d’urbanització del c. Banys. 

 



 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres de renovació de les lames de les 

finestres al CEIP Baltà Elias. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’implantació de mòduls prefabricats a l’escola 

Cristòfor Mestre. 

 Aprovar l’adquisició de l’habitatge del carrer Ferrers, 67, 1. pis. 

 Autoritzar i aprovar la constitució i presentació en ADIF Alta Velocidad o ADIF, d’un aval per 

respondre dels possibles danys en la infraestructura ferroviària de les obres al ps. Rafael Soler. 

 Requerir a la propietat de l’àmbit MARE NOSTRUN per aportar en el termini d’un mes la garantia 

per a l’execució del projecte d’urbanització del PAU 17 Farinera Almirall. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres d’instal·lació d’ascensor en l’edifici existent a 

l’immoble del c. Melió, 74. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres de construcció d’un habitatge unifamiliar, 

previ enderrocament de l’anterior, en l’immoble del c. Sant Jaume, 14. 

 Concedir llicència a ORANGE ESPAGNE SAU, per canalització de desplegament de   

telecomunicacions de la fibra òptica al c. Cal Bolet, 19. 

 Aprovar i satisfer a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, la factura corresponent a 

la certificació 1 de l’obra d’urbanització al c. Oriol.  

 Adjudicar a arquitectura GENIS PLANELLES SLP, el contracte administratiu per a la redacció del 

projecte bàsic i executiu per a la reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION SA. el subministrament de dos radars per 

controls de velocitat en els carrers de la vila. 

 Autoritzar a l’empresa ESPORTEC OUTDOOR SPORT SL, la circulació de Segways per dins el 

nucli urbà de Vilafranca per trams de carril bici existents. 

 Aprovar el projecte de pavimentació del c. Marques d’Alfarràs. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de neteja de la via publica. 

 Promoció Econòmica 

 Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm. 9 del Mercat Municipal de Sant Salvador. 

 Subscriure conveni amb l’Associació de Comerciants Centre Vila, per a col·laboració en la gestió i 

dinamització comercial d’enguany. 

 Portar a terme una bestreta a l’EPEL Institut Municipal de Formació. 

 Ocupació i Formació 

  Satisfer a la fundació Pro Penedès, la quota d’adhesió al Servei Prodomicili d’enguany. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 

desenvolupament del programa INNOVE PIME III.  

 Promoció Turística 

 Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, per a finançar l’estratègia i gestió de les 

xarxes socials. 

 Aprovació del calendari de fires i festes per a l’any 2017. 

 Aprovar amb l’Associació de Criadors de la raça de gallines Penedesenca un conveni de 

col·laboració, per tal de contribuir a preservar la raça autòctona de la Gallina Penedesenca. 

 Subscriure una carta de compromís per al turisme Responsable i l’adhesió a la BIOSPHERE 

COMMUNITY, per obtenir la marca “Vilafranca del Penedès destinació turística sostenible”. 

 Sol·licitar a Diputació de Barcelona una subvenció corresponent a les dues terceres parts del cost 

total de la primera fase del projecte de senyalització turística.  

 Cultura 

 Subscriure convenis amb les entitats següents, Geganters de Vilafranca, Ball de Gitanes, i Ball 

de Bastoners. 
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     Certificacions 

 Aprovar la certificació 1 i última de les obres de millora de subministrament elèctric al centre de 

repetició de la muntanya de Sant Pau. 

 Aprovar la certificació núm. 14 de les obres d’urbanització del ps Rafael Soler. 

      Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

 Declarar deserta la licitació del dret d’explotació per a servei de bar de tres veles o carpes a la 

rambla de Sant Francesc durant els dies de la FM. 

 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, les obres d’instal·lació d’un sistema de reg amb 

aspersors fixes a la zona de prat de la llosa del ferrocarril. 

 Adjudicar el subministrament d’instruments de corda i de vent pel projecte “+Música”. 

 Modificar  el preu màxim del contracte , per a la contractació administrativa dels serveis  per als 

espectacles pirotècnics de la Festa Major 2016. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis preventius sanitaris per als actes 

organitzats per l’ajuntament. 

 Concedir una subvenció i aprovar un conveni per col·laboració a l’esport d’alt rendiment. 

  

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

 

 

 

   

 

 


