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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 10 de juliol de 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 29/2015 – Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 

Recursos Humans i Organització 

 Exp. 1/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora com a personal laboral fix, i amb categoria 

laboral Tècnic/a Mitjà/na de Recursos Humans. 

 Exp. 4/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora com a personal laboral fix, i amb categoria 

laboral Tècnic/a Mitjà/na de Comunicació. 

 Compres i Contractació 

 Exp. 40/2017/CNT -  Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques del subministrament, instal·lació i servei de 

manteniment i proveïment de consumible  de 4 equips d’impressió multifunció. 

 Benestar Social 

 Exp. 27/2017/EG_SR – Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, la col·laboració pels Projectes i actuacions per a l’any 2017, “Contracte 

Programa 2016-2019”. 

 Serveis Socials 

 Exp. 35/2017/CNT – Prorrogar amb l’empresa ELLAP – Esport i Lleure Alt Penedès, el contracte 

administratiu del servei psicològic del SIAD del Casal per la Igualtat. 

 Exp. 98/2017/CTB – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local del 26 de juny de 2017, en 

relació a la cessió de l’habitatge de la plaça Pau Casals, núm. 8, 3r 1a. 

 Exp. 104/2017/CTB – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local del 26 de juny de 2017, en 

relació a la cessió de l’habitatge del carrer Sant Cristòfol, núm. 1, 1r 2a. 

 Ensenyament 

 Exp. 62/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb La Mancomunitat de 

Municipis de l’Alt Penedès, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb 

formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil a l’IES Escola Intermunicipal 

del Penedès, per al curs 2017-2018. 

 Serveis Urbanístics  

 Exp. 2364/2017/CMN – Adjudicar a GREGORIO HP SL, el contracte administratiu menor 

d’obres per l’adequació del local de la Pl. Penedès núm. 3 3r. 

 Exp. 5/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA, S.L.U., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant la 

Rambla de Sant Francesc. 

 Exp. 14/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat  

afectant el carrer Pere Giró. 

 Exp. 18/2017/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat  

afectant el carrer La Ràpita. 

 Exp. 32/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 

reforma, amb afectació estructural, de l’habitatge situat al carrer Sta. Magdalena, núm. 38. 

 Exp. 33/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a XARXA OBERTA DE 

CATALUNYA, per a la canalització de telecomunicacions afectant el camí marge dret vial lateral C-

15 i la Plaça de Vilanova. 



 Exp. 39/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors  a TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A.U., per realitzar treballs d’estesa de fibra òptica al carrer de Santa Fe.   

 Serveis Urbans 

 Exp. 2/2017/SU_GXT – Modificar el recorregut i les parades de la L2 del servei del bus urbà. 

 Promoció Econòmica    

 Exp. 4/2017/PE_PAC – Aprovar i subscriure conveni de col·laboració amb COMERÇ ESPIRALL, 

per a l’any 2017.  

Exp. 5/2017/PE_PAC – Aprovar i subscriure conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ DE 

COMERCIANTS CENTRE VILA, per a la campanya de lones ignífugues per als aparadors dels 

comerços 2017. 

 Exp. 42/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de lloguer d’estands 

interiors, estands exteriors, mobiliari i complements i serveis de muntatge i desmuntatge. 

 Ocupació i Formació 

  Exp. 30/2017/OF_F – Deixar sense efecte l’import corresponent a les hores que l’empresa NOU 

VERD, SCCL, ha deixat de fer la docència professionalitzadora pel PFI_PTT mòdul d’Auxiliar de vivers 

i jardins. 

 Promoció Turística 

 Exp. 12/2017/TUR_DT – Modificar la distribució de les partides pressupostàries detallades en 

l’acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2017, en relació a l’encàrrec a l’EMPRESA 

UNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA (EMAVSA) de la licitació, adjudicació del contracte i direcció de 

les obres “Estació sensorial número 6 del projecte WineWalk – Camí del Vi” 

 Exp. 43/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de lloguer de carpes i servei 

de muntatge i desmuntatge. 

 Cultura 

 Exp. 2/2017/EG_CON – Deixar sense efecte el conveni amb l’INSTITUT D’ESTUDIS 

PENEDESENCS per a l’any 2017, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 13 de febrer de 

2017, i aprovar el nou conveni per a l’any 2017. 

 Exp. 3/2017/EG_CON – Deixar sense efecte el conveni amb l’entitat ÒMNIUM CULTURAL per a 

l’any 2017, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 13 de febrer de 2017, i aprovar el nou 

conveni per a l’any 2017. 

 Exp. 31/2017/EG_SA – Concedir o denegar subvencions a entitats privades i persones físiques 

sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic local, període de 

l’1 de maig al 31 d’agost de 2017. 

 Exp. 451/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 

entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 

festives d’interès públic local, període de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2017. 
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