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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 d’octubre 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 8/2017/SEC_LT – Aprovar i adherir-se al conveni de cooperació interadministrativa per a la 

prestació conjunta del Servei de Taxi a la comarca de l’Alt Penedès. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 11/2017/RH_EX – Atorgar a un treballador una excedència d’un any de durada, i amb 

reserva del lloc de treball. 

Exp. 3/2017/RH_RP - RETORNAT AL SERVEI. El regidor l’ha retirat. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 306/2017/PS – Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Benestar Social 

 Exp. 35/2017/EG_SR - Aprovar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019, presentat per la 

Generalitat de Catalunya, en relació a serveis socials , benestar social i polítiques d’igualtat, per al 

2017. 

 Serveis Urbanístics    

 Exp. OMA 57/2016 – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte de les obres de 

reforma i ampliació en l’immoble situat a la Rbla. Nostra Senyora, núm. 23, presentada per 

INDECA PENEDÈS, SL. 

 Exp. 65/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 

d’enderroc de l’edifici existent en el carrer Sant Julià, núm. 13-15. 

 Exp. 49/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de manteniment de les 

Portes Automàtiques dels edificis de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 Exp. CSE 5/2011 – Retornar a l’empresa ETGRA BONAL, S.A., la fiança dipositada en garantia 

del contracte de serveis de Manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic. 

 Exp. 95/2017/EG_CON – Subscriure els documents d’acord amb ENDESA DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA, SLU, referents a la nova estació transformadora situada a la Plaça de Oli, núm. 12. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 3414/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION SA, el 

subministrament i instal·lació de senyals direccionals a l’avinguda de Barcelona. 

 Exp. 10/2017/SU_RTR – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a un recurs contra la resolució de desestimació de la sol·licitud 

de no subjecció a la Taxa per gestió de residus comercials presentat per TALLERES AUTOTRACTOR 

SA. 

 Exp. 13/2017/SU_RTR – Ratificar els informes sol·licitats per l’Organisme de Gestió Tributària 

de la Diputació de Barcelona, en relació a l’expedient de no subjecció o bonificació de la taxa de 

residus de 2016 presentat per l’empresa HARINERA VILAFRANQUINA, SA. 

 Exp. 14/2017/SU_RTR - Ratificar els informes sol·licitats per l’Organisme de Gestió Tributària 

de la Diputació de Barcelona, en relació a l’expedient de no subjecció o bonificació de la taxa de 

residus de 2016. 

 Exp. 16/2017/EG_INF - Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a l’expedient de no subjecció o bonificació de la taxa de residus 

de 2017 presentat per l’empresa HARINERA VILAFRANQUINA, SA. 

  



Promoció Econòmica 

 Exp. 52/2017/CNT – Prorrogar el contracte amb l’empresa ÀNIMA CONSULTING, SL, per al 

desenvolupament de la tercera edició del Programa Business Lab Vilafranca (BLV).  

 Promoció Turística 

Exp. 23/2017/TUR_DT -  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès, el Consorci de Promoció Turística del Penedès, i els ajuntaments de la comarca per a 

l’execució i conservació de l’Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès. 

Certificacions 

 Exp. OBO 7/2016 – Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’adequació del locals 

situats a la Ronda de Mar, núm. 109 i 117, LOT-3 (Informàtica). 

 Exp. 7/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres del trasllat d’una estació 

transformadora a una nova ubicació situada en l’aparcament darrera de la Biblioteca Comarcal de 

Vilafranca. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

 RECURSOS HUMANS -  

 Exp. 62/2017/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un  contracte laboral d’interinitat 

per substitució de treballador/a amb dret a la reserva del lloc de treball i amb categoria laboral 

d’Operari/a Manteniment General. 

 Exp. 63/2017/RH_CN – Contractar a una treballadora amb categoria laboral de Tècnic/a Ofici. 

Punts inclosos per via d’urgència 

Recursos Humans 

Exp. 12/2017/RH_EX – Declarar a un  funcionari de carrera com Agent de Policia 

Local, en situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats. 

Ocupació i Formació 

Exp. 8/2017/OF_PFO – Prorrogar amb l’entitat NOU SET EI, SCCL. el conveni marc de 

col·laboració per al desenvolupament de l’Acció Integrada “Vilafranca, Inclusió”.  
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