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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 de gener de 

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

 

 Hisenda 

Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 

31/12/2016, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de morositat i període 

mitjà de pagament . 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre dos expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Concedir a un treballador una jubilació parcial i contractar a una treballadora mitjançant 

contracte de relleu amb categoria laboral d’Oficial de Mercats. 

 Rectificar el Decret d’Alcaldia de data 19 de desembre de 2016 en relació a la contractació d’una 

treballadora mitjançant la modalitat de contracte laboral temporal per obra i/o servei determinat i 

categoria laboral Tècnica d’Ocupació. 

 Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva 

d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na Recursos Humans. 

 Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva 

d’una plaça de Tècnic/a Comunicació. 

Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva 

d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na Participació Ciutadana. 

Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva 

de dues places de Psicòleg/a. 

Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració educativa amb la Universitat Rovira i Virgili, per 

acollir a una estudiant en pràctiques. 

 Contractar una treballadora per al Programa de treball i formació, categoria laboral d’Operària 

de neteja. 

 Compres i Contractació 

 Adjudicar el servei de manteniment i subministrament de tòners per a l’any 2017, a l’empresa 

OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL de les fotocopiadores RICOH, a l’empresa SISTEMAS DE 

OFICINA DEL PENEDÈS SA de les fotocopiadores CANON  i a l’empresa EQUIPS D’OFICINA 

CATALUNYA SL de les fotocopiadores KYOCERA. 

 Procediment Sancionador 

 Resoldre dos expedients sancionadors incoats contra ciutadans per incompliment de l’ordenança 

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

 Esports 

 Resoldre la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que 

programin i executin activitats puntuals físiques i d’esport, sense ànim de lucre, curs 2016/2017. 

 Resoldre la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades, persones físiques i/o 

societats que programin i executin grans esdeveniments esportius puntuals que generin impacte 

econòmic i turístic, curs 2016/2017. 

 Resoldre la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades que programin i executin 

activitats continuades físiques i d’esport, sense ànim de lucre, dirigides a persones i/o col·lectius 

amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o cròniques de la salut, curs 2016/2017. 

 Ampliar l’import d’ajuts i subvencions i concedir subvencions a entitats que promocionin 

activitats físiques i esportives de base de caire federat i competitiu per a infants i joves, curs 

2016/2017. 



 Concedir subvencions a dos esportistes, en el marc de la convocatòria de concurs públic per a 

la concessió d’ajuts i subvencions als esportistes i equips esportius d’elit, curs 2016/2017. 

 Concedir o denegar subvencions per la pràctica d’activitats físiques i esportives continuades  

dels infants, en ofertes fetes per les entitats esportives i AMPAs de Vilafranca, en horari 

extraescolar i ampliar l’import destinat a la mateixa convocatòria. 

 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS J. RIERA, S.L. el contracte administratiu menor per a 

la urbanització de la vorera nord del carrer Moret (entre plaça Era Enrajolada i carrer Pacs). 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de reforma de local situat al carrer 

de la Font número 33. 

 Concedir a ORANGE ESPAGNE, S.A.U. llicència d’obres majors per les obres de desplegament 

de la fibra òptica al carrer Amàlia Soler número 90-72. 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca situada al 

carrer Ferrers número 60. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, 

àmbit 6, aparcament sobre la llosa, LOT-3 (Jardineria). 

 Retornar a l’empresa ETRA BONAL, SA la fiança dipositada en garantia contracte de substitució 

de làmpades de Vapor de Sodi per làmpades de LED, en l’enllumenat públic. 

 Aprovar els informes de viabilitat urbanística de les finques situades a la Pl. Vall del Castell 

número 2-4-6  i C. General Prim número 18. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa  PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL de 

les obres de pavimentació del carrer de Marquès d’Alfarràs  

 Ocupació i Formació 

 Subscriure  conveni de col·laboració amb la Fundació INFORM per l’execució del Programa 

SEFED. 

 Adjudicar a tres professionals la docència de la formació “Operacions bàsiques de restaurant i 

bar” a les instal·lacions del CFO Francesc Layret. 

 Adjudicar a l’empresa SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOL. INTEGRALES, S.L. (SATI),  la 

docència del curs de “Serveis auxiliars d’estètica” 

Promoció Turística 

 Aprovar la proposta de preus públics per la Festa del Xató 2017. 
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