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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 

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

 

 Hisenda 

 Exp. 19/2017/HIS_DTP – Concedir una bonificació de la quota íntegra de l’impost de béns 

immobles. 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 4/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari durant el mes de març de 2017. 

 Exp. 6/2017/RH_CG – Aprovar la relació d’altres treballs realitzats pel personal laboral i 

funcionari durant el mes de març de 2017. 

 Exp. 6/2017/RH_EX - Atorgar a un funcionari una excedència d’un any i amb dret a reserva del 

lloc de treball. 

 Exp. 5/2017/RH_FPS – Declarar extingida la relació de serveis d’una funcionària interina amb 

categoria d’Agent de la Policia Local, com a conseqüència d’incapacitat permanent total. 

 Exp. 23/2017/RH_CN – Nomenar a una funcionaria interina, amb categoria Auxiliar 

Administrativa, per la substitució transitòria del titular de la plaça. 

 Aprovar la convocatòria per a realitzar procés selectiu de 4 places d’Agent, adscrites a la Policia 

Local, ,mitjançant el sistema de concurs-oposició. 

 Serveis Socials 

 Exp. 32/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2017, amb el COMITÉ 

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT PENEDÈS, pel Projecte KITS. 

 Ensenyament 

 Exp. 1/2017/EG_RN – Aprovar un nou criteri complementari d’admissió a les llars municipals 

d’infants, per al curs 2017-2018. 

 Exp. 7/2017/EG_SA – Esmenar l’error detectat en l’acord de la Junta de Govern Local, aprovat 

en data 23 de gener de 2017, en relació a l’aportació que cal fer a l’Escola Municipal de Música M. 

Dolors Calvet. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Exp. 34/2017/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT, per al “Projecte 3051” 

 Gent Gran 

 Exp. 1661/2017/CMN – Encarregat a l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, l’execució de 

les obres d’arranjament dels vint habitatges de les persones grans, assignats inicialment per la 

Diputació de Barcelona. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 1549/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa PELLISSA RÀFOLS, SL, el contracte administratiu 

menor pel subministrament, transport i distribució de 10 jardineres per a l’aparcament davant 

l’Arxiu Comarcal de Vilafranca. 

 Prorrogar amb l’empresa NOU VERD, S.C.C.L., el contracte administratiu dels serveis de 

manteniment de la zona plantada i enjardinada, així com la gestió de l’equipament de l’àrea 

d’esbarjo de l’espai Muntanya de Sant Jaume. 

 Requerir a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, perquè satisfaci a l’ajuntament l’import de 

les despeses del consum elèctric i de gas de la Pl. la Verema, núm. 1 i procedeixi a fer els canvis 

de nom dels contractes en les companyies subministradores. 



 Exp. 12/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa BATLLE I ROIG, SLP, el contracte administratiu de 

serveis per a la redacció del projecte d’urbanització de l’espai de cobriment del ferrocarril: Àmbit 

10 i primera fase de l’àmbit 8, àmbits 11, 12 i 13.  

 Acceptar les diverses garanties dipositades pels propietaris del Sector SUD 4 – La Pelegrina i 

requerir a un propietari perquè substitueixi l’aval presentat per un nou aval amb vigència 

indefinida. 

 Aprovar el Pla de Seguritat i Salut del contracte referent al LOT 4, de les obres d’adequació del 

locals de la ronda de Mar, núm. 109-117. 

 Aprovar inicialment el Pla Especial presentat per l’empresa EXCAVACIONS CHE, SL, per a la 

implantació d’una planta de reciclatge i valorització de residus procedents de la construcció, en una 

finca situada en el Camí de la Pedrera, al costat de la Deixalleria. 

Exp. 8/2017/CNT - Desestimar un recurs de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 

Catalunya, contra el plec de clàusules de la licitació de les obres de construcció d’una escala a 

l’edifici de la Plaça Penedès, núm. 3. 

 Exp. 22/2017/CNT - Estimar en part un recurs de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 

Catalunya, contra el plec de clàusules de la licitació de les obres d’adequació d’un local per a joves 

al carrer Baltà de Cela, núm. 45-47. 

Exp. 2/2017/URB_OUR - Aprovar inicialment el projecte d’Urbanització de l’Eix de la Via, 

àmbits 6 i 7, aparcament sobre la Llosa entre els carrers Camp de Cellerot i Santa Digna i 

urbanització de la Cruïlla del carrer Santa Digna i Rafael Soler. 

 Exp. 11/2017/CNT – Aprovar les solvències presentades i convidar a les empreses PROMO 

ASSESSORS CONSULTORS, SA i DUATIS ARQUITECTES, SLP, a presentar les seves proposicions en 

relació a l’expedient de contractació administrativa 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. 

 Ocupació i Formació 

  Exp. 12/2017/OF_PFO - Acceptar l’ajut atorgat per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en referència 

al Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018. 

 Exp. 20/2017/OF_F – Atorgar un ajut/incentiu econòmic als/a les joves que compleixin amb les 

condicions de participació i aprofitament de les actuacions del programa “Joves per l’ocupació 2016”. 

 Promoció Turística 

 Exp. 1446/2017/CMN – Contractar a l’empresa SISMOTOUR, S.L., la implementació i 

manteniment d’un sistema de senyalització i informació turística intel·ligent. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres d’adequació dels locals per a la instal·lació 

d’oficines a la Ronda de Mar, núm. 109-117 LOT-1 

 Aprovar la certificació número 11, relativa al contracte de direcció d’execució i la coordinació de 

seguretat i salut del contracte de les obres del carrer del Migdia, núm. 22. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

RECURSOS HUMANS –  

 Exp. 22/2017/RH_CN – Contractació d’una treballadora amb categoria d’Auxiliar Administrativa, 

en la modalitat de contracte laboral temporal eventual per circumstàncies de la producció.  

CULTURA – 

 Exp. 11/2017/EG_SR – Sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 

col·laboració per portar a terme el Projecte “Programació estable en l’àmbit de les arts visuals”. 

Exp. 12/2017/EG_SR -  Sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya , la 

col·laboració per portar a terme el Projecte “Festa Major de Vilafranca del Penedès 2017”. 
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