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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 de juny de 

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

 

 Seguretat Ciutadana 

 Exp. 18/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, el 

contracte administratiu del subministrament d’un vehicle híbrid policial tipus tot camí 4x2. 

 Hisenda 

 Exp. 3/2017/HIS_TAE – Aprovar una transferència de capital a la societat SERVEIS 

MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L. destinada a finançar les inversions a Penedès Televisió i 

Ràdio Vilafranca.  

 Secretaria-Governació 

 Exp. 2331/2017/CMN – Adjudicar a UNIPOST, S.A., el servei de notificacions certificades i 

comunicacions postals durant els mesos de maig a agost de 2017. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 40/2017/RH_CN – Contractar a un treballador amb categoria d’auxiliar tècnic informàtic, en 

el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 Exp. 2/2015 - Nomenar a un funcionari de carrera dins de l’escala d’administració especial, 

sotsescala serveis especials, classe Policia Local i categoria Agent de Policia Local. 

 Salut i Consum 

 Exp. 19/2017/CNT -  Adjudicar a l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES, SL, el 

contracte administratiu de serveis, destinat a serveis de control de plagues al municipi de 

Vilafranca del Penedès. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 9/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

construcció d’un habitatge familiar aïllat amb piscina, en l’immoble situat al carrer Montmell, 37. 

 Exp. 12/2017/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors, sol·licitada per GAS NATURAL 

CATALUNYA SDG, SA, per realitzar una nova estesa subterrània de canalització de gas en el Camí 

Molí d’en Rovira. 

 Exp. 1/2017/URB_PAR – Concedir llicència municipal per a la segregació de la finca situada al 

fons de les finques del carrer Eugeni d’Ors, 51 i 53, posterior agrupació a Eugeni d’Ors núm. 53. 

 Exp. 2/2017/URB_PAR – Concedir llicència municipal per a la segregació de la finca situada al 

fons de les finques del carrer Eugeni d’Ors, 51 i 53, posterior agrupació a Eugeni d’Ors núm. 51. 

 Exp. 11/2017/CNT – Adjudicar a DUATIS ARQUITECTES, SLP, el contracte administratiu dels 

serveis de Redacció de l’estudi de viabilitat econòmica i financera i de l’informe de sostenibilitat 

econòmica, per a la modificació puntual del POUM en l’àmbit del carrer Comerç. 

 Exp. 7/2017/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 

la finca situada a la Plaça Constitució núm. 3. 

 Exp. OBO 8/2014 – Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL, la fiança 

dipositada en garantia de les obres de Millores de la Biblioteca Torres i Bages. 

 Promoció Econòmica 

 Ref. 52/2017/PE_MNS – Aprovar les bases reguladores del procediment d’adjudicació de les 

autoritzacions dels llocs de venda vacants als mercats no sedentaris de Vilafranca del Penedès, any 

2017. 

Promoció Turística 

 Exp. 13/2017/TUR_DT – Prorrogar amb EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, el conveni 

de col·laboració pel qual s’integra la Casa Freixedas a la Ruta Modernista. 



 Exp. 14/2017/TUR_DT – Prorrogar amb la propietat de la Casa Miró, el conveni de col·laboració 

pel qual la Casa Miró s’integra a les visites guiades a la Ruta Modernista. 

 Exp. 17/2017/TUR_DT – Aprovar i subscriure amb el CONSELL REGULADOR DE LA D.O. 

PENEDÈS, el conveni de col·laboració per la Fira del Gall 2017. 

 Exp. 21/2017/TUR_DT – Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 

destinada a finançar les despeses de la redacció del Pla de Màrqueting Turístic de Vilafranca del 

Penedès 2018-2020. 

 Cultura 

 Exp. 54/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb la SOCIETAT CORAL EL PENEDÈS pel seu 

funcionament. 

 Exp. 55/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb la CORAL LAROC per a l’any 2017. 

 Exp. 56/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb la CORAL INFANTIL L’ESPINGUET. 

 Exp. 57/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ JUVENTUTS MUSICALS, per a 

l’any 2017. 

 Exp. 58/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ JAZZ CLUB VILAFRANCA, per 

a l’any 2017. 

 Exp. 59/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, per a l’any 2017. 

 Exp. 450/2017/EG_SA – Atorgar una subvenció a la COLLA DE CASTELLERS XICOTS DE 

VILAFRANCA, per a la millora del seu local social a la plaça Milà i Fontanals, 3. 

Certificacions 

 Exp. 3/2016/CNT - Aprovar la certificació número 1, relativa als serveis de plantació i 

subministrament de l’arbrat municipal. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia  

 RECURSOS HUMANS – 

  Exp. 39/2017/RH_CN – Contractació  d’una treballadora amb un contracte laboral 

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

categoria laboral de Tècnic/a Auxiliar Ocupació. 

 CULTURA –  

  Exp. 25/2017/EG_SR – Sol·licitud al DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural - OSIC la col·laboració per portar 

a terme l’activitat Escola d’Estiu, Tallers d’Estiu de Música Tradicional 2017. 
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