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

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

 

 Hisenda 

 Exp. 29/2017/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a la fonamentació de nous mòduls 

prefabricats i actuacions d’arranjaments de la zona de l’IES Nou de Vilafranca, d’especial interès o 

utilitat municipal. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 30/2017/RH_CN – Contractar a un treballador, mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball, amb categoria 

laboral de conserge. 

 Exp. 32/2017/RH_CN – Contractar a un treballador, mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva del lloc de treball, amb categoria 

laboral de conserge especialista. 

Exp. 31/2017/RH_CN – Contractar a treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu/va i de 

muntatge i desmuntatge durant el mes de juny i juliol, per activitats relacionades amb les arts 

escèniques. 

Exp. 8/2017/RH_CG – Assignar un complement mensual a dues treballadores per la realització 

de tasques de superior categoria com Educadores Llar d’Infants. 

Exp. 29/2017/RH_CN – Aprovar el Conveni de col·laboració educativa amb l’Escola Universitària 

de Turisme EUROAULA, per acollir a una estudiant en pràctiques.  

 Serveis Socials 

 Exp. 419/2017/EG_SA – Resoldre les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per 

facilitat l’accés a l’habitatge de lloguer de l’any 2016. 

 Exp. 50/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb L’ASSOCIACIÓ L’ESPIGA 

PENEDÈS per a l’any 2017. 

 Convivència i Ciutadania 

 Exp. 2237/2017/CMN – Adjudicar al COMITÈ DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS, 

els serveis dels mòduls de formació sobre coneixements laboral i de la societat catalana per a 

persones nouvingudes, durant l’any 2017. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Exp. 9/2017/EG_SA – Aprovar els ajuts municipals per als projectes de cooperació al 

desenvolupament de la convocatòria 2017. 

 Gent Gran 

 Exp. 14/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa NOU SET, SCCL, el contracte administratiu de 

serveis de consergeria i manteniment del Casal d’Avis de l’Espirall. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar els preus contradictoris, les diferències dels amidaments  i la certificació núm. 3 i 

última de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, LOT-3 (Jardineria). 

 Aprovar els preus contradictoris, les diferències dels amidaments  i la certificació núm. 3 i final 

de les obres d’urbanització de la vorera nord del carrer Moret, tram entre Pl. Era Enrajolada i carrer 

Pacs. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 15/2017/CNT – Adjudicar a les empreses TORRALLARDONA, SA i  AUTOPREU, SL, el 

contracte administratiu del servei de manteniment i reparació dels vehicles tipus industrial, 

turismes, furgonetes i ciclomotors propietat de l’Ajuntament, de la flota de vehicles de la Unitat de 

Serveis.  



 Exp. 22/2017/EG_SR – Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a l’any 2017 destinats a la 

implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, per a la sol·licitud d’una 

subvenció per a l’adquisició d’una deixalleria mòbil amb sistema hidràulic sobre camió. 

 Promoció Econòmica 

 Exp. 51/2017/EG_CON – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRO-

PENEDÈS, per donar suport als treballs de planificació estratègica del territori.  

 Cultura 

 Exp. 9/2017/CNT – Aprovar la selecció dels cinc participants  a presentar la proposta d’idees 

per la redacció de projecte i direcció de l’execució de la proposta museogràfica de la Casa de la 

Festa Major de Vilafranca del Penedès. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 12 relativa a la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut 

de les obres al carrer del Migdia, núm. 22 (cantonada passatge Alcover). 

 Aprovar la certificació núm. 3 i última relativa a les obres per il·luminar l’espai sobre la coberta de 

la via del tren (Ps. Rafael soler). 

 Exp. 22/2017/EG_CER – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’adequació genèrica 

de voreres al barri de Sant Julià. 

Ratificar Decret de l’Alcaldia  

CULTURA – Exp. 23/2017/EG_SR - Sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya d’una subvenció per al funcionament de l’Escola municipal de Música M. Dolors Calvet, 

curs 2015-2016. 
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