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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 de desembre de 

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

 

 Hisenda 

1. Exp. 63/2017/HIS_DTP – Aprovar la baixa del càrrec-valor número 1499184-373141 de 

l’expedient sancionador 475/2017/PS. 

2. Exp. 66/2017/HIS_DTP – Aprovar la relació de baixes del padró de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica de l’any 2018 i successius. 

3. Exp. 6/2017/HIS_TAE – Aprovar una aportació addicional extraordinària a la FUNDACIÓ FESTA 

MAJOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, en concepte d’aportació d’aquest Ajuntament a la Festa 

Major 2017. 

Secretaria 

4. Exp. 34/2017/CNT – Adjudicar a VIRGILI VALLÈS, JOSE Mª Y CIA, CB el contracte 

d’arrendament del local situat a la pl. Vilanova, núm. 1 bxs. local 1 per tal de ser lliurat a 

l’Associació de Veïns del barri Molí d’en Rovira per ubicar-hi la seva seu. 

Recursos Humans i Organització 

5. Exp. 1/2017/RH_PPO – Contractar un operari de jardineria, en el marc del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019” per portar a terme plans locals d’ocupació.  

6.  Exp. 4/2017/RH_PPO – Contractar 4 oficials per conducció de l’equip de 8 peons, en el marc 

del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per portar a terme plans locals d’ocupació. 

7. Exp. 4/2017/RH_PPO – Contractar una oficial de 1ª jardineria, en el marc del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019” per portar a terme plans locals d’ocupació. 

8. Exp. 526/2017/RH_CSP -  Contractar com a personal laboral fix Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica,  

els 2 aspirants amb més puntuació del concurs oposició. 

9. Exp. 527/2017/RH_CSP – Confirmar i considerar conforme a dret l’exclusió provisional de 2 

participants en el procés selectiu d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na d’Intervenció. 

10. Exp. 597/2017/RH_CSP – Acordar l’adscripció de Director/a Llar d’Infants de l’aspirant que ha 

guanyat el concurs específic per a la provisió del lloc de treball. 

11. Exp. 24/2017/RH_MJL – Modificar el contracte de treball d’una treballadora de la Llar d’Infants 

l’Enxaneta en el sentit de canviar la seva categoria laboral, i modificar la jornada de treball de dues 

treballadores, una de la Llar d’Infants del Parquet i una altra de la Llar d’Infants l’Enxaneta. 

Compres i Contractació 

12. Exp. 6/2017/CNT – Prorrogar el contracte de subministrament de carburant per els vehicles de 

l’Ajuntament per l’any 2018, a l’empresa PETROMIRALLES, SL. 

13. Exp. 5141/2017/CMN – Adjudicar el servei de manteniment per a l’any 2018 de la 

infraestructura dels servidors centrals de la xarxa informàtica corporativa de l’Ajuntament, a 

l’empresa HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SL. 

14. Exp. 5481/2017/CMN – Adjudicar el Servei de suport i manteniment del programa informàtic de 

gestió de recursos humans i nòmina “GINPIX” de l’Ajuntament per a l’any 2018, a l’empresa 

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, SL. 

Informàtica 

15. Exp. 65/2017/CNT – Adjudicar el contracte administratiu, per dos anys, del Servei de 

manteniment dels elements d’electrònica (switching i routing) de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL. 

 Serveis Socials 

16. Exp. 78/2017/EG_CON – Modificar l’import del conveni subscrit entre l’Ajuntament i el Consell 

Esportiu de l’Alt Penedès, aprovat en la JGL del 24-07-2017 per regular les condicions en què es 

concreta la col·laboració respecte el Casal d’Estiu i el Campus de Bàsquet de l’any 2017. 



17. Exp. 2644/2017/EG_SA – Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats al 

lloguer de l’habitatge per els col·lectius de joves, pensionistes, famílies monoparentals, persones 

amb càrregues, persones amb discapacitat, persones en situació d’atur, persones que provenen de 

desnonaments i famílies nombroses. 

18. Exp. 215/2017/EG_CTB – Prorrogar el contracte de lloguer de l’habitatge del c. de la Palma, 

núm.24  2n 2a fins el 6 d’octubre de 2018. 

19. Exp. 59/2017/CNT – Declarar deserta la licitació per adjudicar per procediment obert i amb 

mesures de gestió eficient, els serveis de traducció intercultural per a persones usuàries dels 

Serveis Socials Bàsics per a l’any 2018. 

Salut i Consum 

20. Exp. 454/2017/EG_SA – Concedir, caràcter excepcional, una subvenció a l’Associació 

Espanyola contra el Càncer, en el marc de la convocatòria d’ajuts i subvencions a les entitats 

privades sense ànim de lucre, de l’àmbit de la salut, corresponent a l’any 2017. 

Esports 

21. Exp. 2635/2017/EG_SA – Aprovar la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i 

subvencions a les entitats esportives, que promocionin activitats físiques i esportives de base 

amateur per a infants i joves entre 6 i 25 anys, de caire federat i competitiu, de forma continuada i 

regular durant el curs 2017/2018. 

22. Exp. 2642/2017/EG_SA – Anul·lar i/o reduir l’import de la subvenció atorgada a diferents 

sol·licitants, aprovada a la JGL del 30/01/2017, en relació a la convocatòria d’ajuts econòmics per 

la pràctica d’activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per les entitats esportives i 

ampas de Vilafranca durant el curs 2016/2017. 

23. Exp. 4653/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa RECLAMOS PEÑALVER, SL (42 RUNNING), el 

subministrament de samarretes tècniques model Iris per la Cursa 10K Vilafranca i model Lunar per 

la Cursa Mini10K. 

Joventut 

24. Exp. 117/2017/EG_CON – Aprovar i subscriure conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 

Moviment Infantil de Vilafranca, destinada a col·laborar en el finançament de les seves activitats 

durant el curs 2017-2018. 

25. Exp. 118/2017/EG_CON – Aprovar i subscriure conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 

Grup d’Esplai Parroquial, destinada a col·laborar en el finançament de les seves activitats durant el 

curs 2017-2018. 

26. Exp. 119/2017/EG_CON – Aprovar i subscriure conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 

l’Agrupament Escolta Pere II i Santa Maria del Foix, destinada a col·laborar en el finançament de 

les seves activitats ordinàries durant el curs 2017-2018. 

27. Exp. 121/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per el 2017 entre l’Ajuntament i 

l’associació juvenil Col·lectiu Musical de Vilafranca (COL·MU) per dur a terme la segona edició del 

projecte de jornades vilafranquines de cultura jamaicana. 

28. Exp. 5496/2017/CMN – Aprovar l’increment econòmic en la prestació del servei d’atenció i 

funcionament de la sala d’estudi municipal ESCAVI, gestionat a través de l’empresa BS STAFF. 

 Serveis Urbanístics 

29. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte del LOT 1 (Obra) de les 

obres d’urbanització de l’Eix de la via, àmbits 6 i 7, aparcament sobre la Llosa entre els carrers 

Camp del Cellerot i Santa Digna i urbanització de la cruïlla del c. Santa Digna i pg. Rafael Soler. 

30. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 

Restauració del Claustre del Convent dels Trinitaris, en el c. Font, núm. 43. 

31. Exp. 55/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de direcció 

de l’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut i responsabilitat social i condicions laborals  

de  les obres de la fase 1B, d’Ampliació i reforma del Vinseum.  
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32. Exp. 3855/2017/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres per a la 

instal·lació Fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Mas i Parera. 

33. Exp. 73/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per realitzar obres 

d’adaptació d’un edifici bifamiliar, en l’immoble del c. Coll, núm. 4-6 de Vilafranca del Penedès. 

34. Exp. 81/2017/URB_OMA – Concedir la llicència sol·licitada per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU 

consistent en l’obertura de dues cates a la vorera per reparació de la xarxa soterrada de 

telecomunicacions existent en el c. Parlament, núm. 16. 

35. Exp. 6/2017/URB_DPH – Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús, a 

la finca del c. Coll, núm. 4-6 de Vilafranca del Penedès.  

36. Exp. 1/2015 – Fer efectiu el pagament del valor d’expropiació determinat pel Jurat 

d’Expropiació de Catalunya, en relació a l’expropiació de la finca situada en la Zona esportiva 

qualificada com a sistema d’espais lliures – zona esportiva, clau 4A/2. 

Serveis Urbans 

37. Exp. 7/2017/SU_CGZ – Donar la conformitat de l’Ajuntament a l’aplicació de les tarifes a càrrec 

dels usuaris dels aparcaments gestionats per l’empresa SABA APARACAMIENTOS, SA. 

38. Exp. 4318/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa AMBIENTALIA WORLD SL les obres de 

l’enjardinament de la rotonda d’accés al CAP de l’av. de la Pelegrina – Sector Els Cirerers. 

39. Exp. 4980/2017/CMN – Adjudicar l’elaboració d’un Pla de gestió del risc de l’arbrat municipal. 

40.  Exp. 4993/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa AMBIENTALIA WORLD SL les obres de millora als 

parterres i zones permeables de la pl. Milà i Fontanals.  

41. Exp. 67/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis d’inspecció 

i poda de seguretat en exemplars arboris del terme municipal. 

42. Exp. 72/2017/CNT – Aprovar l’expedient d’obra per al reasfaltat de carrers de la Vila per al 

2017-2018. 

43. Exp. 22/2017/EG_SR – Aprovar l’acceptació de la subvenció, atorgada per l’Agència de Residus 

de Catalunya a l’empara de la resolució TES/676/2017, en relació a l’ajut sol·licitat per a 

l’adquisició d’una deixalleria mòbil. 

 Promoció Econòmica 

44.  Exp. 5120/2017/CMN – Satisfer el servei de lloguer de casetes de fusta per la Fira de Santa 

Llúcia 2017, a l’empresa CAMP BASE ORGANITZATION, SL. 

 Ocupació i Formació 

45.  Exp. 5350/2017/CMN – Adjudicar el projecte “Solucions d’informació i mobilitat intel·ligent per 

afavorir la formació professional al Penedès”, a l’empresa ACTIVA PROSPECT, SL. 

Cultura 

46.  Exp. 116/2017/EG_CON – Aprovar el contracte entre el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que regula les condicions per dur a terme la representació 

del Concert participatiu de Cantània, a l’Auditori Municipal. 

47. Exp. 122/2017/EG_CON – Adherir-se a la campanya ESCENA’25 i subscriure un conveni de 

col·laboració amb l’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.  

48. Exp. 2641/2017/EG_SA – Atorgar una subvenció a l’entitat LA BEN NASCUDA LLIBRES I 

ACCIONS CULTURALS, SL, en concepte de col·laboració amb les despeses derivades de 

l’organització de la primera edició del I Premi Anna Maria de Saavedra, d’aquest any 2017. 

49. Exp. 70/2017/CNT – Desestimar la petició presentada per l’adjudicatari dels serveis de bar de 

l’Escorxador, en relació al contracte administratiu. 

Certificacions 

 Serveis Urbanístics  

50. Exp. OBO 6/2017 - Aprovar la certificació núm. 7 i última, relativa a les obres d’adequació dels 

locals per a la instal·lació d’oficines destinades a la Unitat d’Estrangeria i Documentació del Cuerpo 



Nacional de Policia, a la Ronda de Mar, núm. 109 i 117 de Vilafranca, LOT-1 (Obra), a favor de 

l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL. 

51. Exp. OBO 7/2016 – Aprovar la certificació núm. 2 i última, relativa a les obres d’adequació dels 

locals per a la instal·lació d’oficines destinades a la Unitat d’Estrangeria i Documentació del Cuerpo 

Nacional de Policia, a la Ronda de Mar, núm. 109 i 117 de Vilafranca, LOT-4 (Climatització), a favor 

de l’empresa ELÈCTRICA GÜELL, SA. 

52. Exp. OBO 7/2016  – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres d’adequació dels locals 

per a la instal·lació d’oficines destinades a la Unitat d’Estrangeria i Documentació del Cuerpo 

Nacional de Policia, a la Ronda de Mar, núm. 109 i 117 de Vilafranca, LOT-3 (Informàtica), a favor 

de l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL. 

53. Exp. 1138/2017/CMN - Aprovar la certificació núm. 2 i última, relativa a les obres de 

tancament de fusteria d’alumini de la Unitat d’Estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional de 

Policia, a favor de l’empresa FENSTER TANCAMENTS, SL. 

54. Exp. 4339/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 i final, relativa a les obres de construcció 

d’un mur de gabions i d’una barana darrera del cementiri de Vilafranca, a favor de l’empresa I. 

GORBAX, SL. 

55. Exp. 10/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres d’Urbanització de la Zona 

Verda Melió Residencial – UA 20, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL. 

56. Exp. 25/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 i última, relativa a les obres d’adequació d’un 

passeig posterior al cementiri i l’àrea d’esbarjo per a gossos, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS 

JORDI RIERA, SL. 

57. Exp. 47/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa al contracte de subministrament, 

col·locació, legalització i urbanització d’una superfície per a jocs infantils, en la zona verda del Sector 

Melió Residencial – UA 20, a favor de l’empresa BENITO URBAN, SLU. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia  

Recursos Humans 

58. Exp. 5/2017/RH_PPO – Contractació d’una operària de jardineria, en el marc del Pla Treball i 

Formació - Línia Dona 2017-2018 (convocatòria 2017). 

59. Exp. 5/2017/RH_PPO – Contractació d’una auxiliar administrativa en el marc del Pla Treball i 

Formació - Línia PANP 2017-2018 (convocatòria 2017). 

60. Exp. 5/2017/RH_PPO - Contractació d’un operari de construcció, en el marc del Pla Treball i 

Formació - Línia PRMI 2017-2018 (convocatòria 2017). 

Serveis Urbanístics  

61. Exp. 9/2017/EG_CU – Donar consentiment de la cancel·lació de les afectacions que graven 

l’habitatge de protecció oficial del c. Anna Maria de Saavedra, 6 bloc II esc. C bxs 1a.  de 

Vilafranca del Penedès del Sector de la Girada II. 

62. Exp. 49/2017/CNT – Adjudicació del contracte administratiu dels serveis de manteniment de 

les portes automàtiques dels edificis de l’Ajuntament a l’empresa KONE ELEVADORES, SA. 

63. Exp. 50/2017/CNT – Adjudicació del contracte administratiu dels serveis de conservació i 

manteniment de l’enllumenat públic i semàfors d’aquest Ajuntament a l’empresa SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE). 

64. Exp. 43/2017/EG_SR – Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els ajuts, amb caràcter anual, en el 

marc de la convocatòria del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

L’ALCALDE ACCTAL. 

 

 

Josep Maria Martí i Ràfols 


