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

desembre de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Alcaldia 

 Aprovar el conveni amb l’Acadèmia de Tastavins Sant Humbert per l’ús de la Sala de Tast 

situada a l’edifici del Centre Agrícola. 

 Hisenda 

 Aprovar la relació de baixa número 16038, pel concepte de sanció, presentada per l’Organisme 

de Gestió Tributària. 

 Aprovar una bonificació de la taxa per prestació de serveis d’intervenció administrativa de les 

activitats i instal·lacions sol·licitada per la Comunitat Islàmica de Vilafranca Mezquita Al Fath. 

Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Nomenar un funcionari de carrera amb categoria Caporal de la Policia Local. 

 Modificar la data d’inici de la contractació d’una treballadora amb categoria laboral de conserge.  

 Contractar a una treballadora amb categoria d’AODL, A-2. per tasques de dinamització 

comunitària. 

 Contractar a una treballadora amb categoria d’AODL, tècnica d’Ocupació A-2 

 Informàtica 

 Adjudicar a l’empresa AMI-APLICADCIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL, el manteniment 

informàtic de les aules de formació de La Fassina, per a l’any 2017. 

 Serveis Socials 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Castellers de Vilafranca, núm. 17, 5è 4a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Falcons, núm. 33, baixos 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Plaça Fèlix Mestre Nutó, núm. 6, 4t 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Plaça Fèlix Mestre Nutó, núm. 8, 3r 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 2, 2n 4a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 39, 2n. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Galceran, núm. 5, 1r. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Galceran, núm. 5, 3r. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Gelida, núm. 17, 4t 5a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Josep Tarradellas, núm. 16-22, Bl. 1, 3r 4a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Josep Tarradellas, núm. 16-22, Bl. 1, 5è 4a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Plaça Pau Casals, núm. 1, 1r 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Plaça Pau Casals, núm. 8, 3r 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 1r 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 2n 3a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 3r 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 3r 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 3r 3a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Sant Cristòfol, núm. 1, 1r 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Sant Cristòfol, núm. 1, 2n 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Sant Cristòfol, núm. 1, 2n 2a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Torrelles de Foix, núm. 3, bloc 1, 1r 1a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Torrelles de Foix, núm. 21, 3r 1a. 

 Cessió temporal de l’ús d’habitació en l’habitatge del C. Joan XXIII, núm. 7-9, 3r 1a. 



 Cessió temporal de l’ús d’habitació en l’habitatge del C. Joan XXIII, núm. 7-9, 3r 1a. 

 Prorrogar el contracte d’arrendament de l’immoble del C. de la Fruita, núm. 3-5, 1r 1a. 

 Ensenyament 

 Subscriure convenis de col·laboració per la prestació del servei de vetlladors/res en horari de 

menjador escolar, curs 2016-2017. 

 Esports 

 Aprovar l’Addenda II al conveni de col·laboració amb el Club Patí Vilafranca, per a l’exercici 

2016. 

 Adjudicar a l’empresa RECLAMOS PEÑALVER, SL (42K RUNNING) el subministrament de 

samarretes per a la cursa 10K Vilafranca 2017. 

Joventut 

 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Moviment Infantil de Vilafranca, per les activitats 

del curs 2016-2017. 

 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agrupament Escolta Pere II i Santa Maria del Foix, 

per les activitats del curs 2016-2017. 

 Aprovar el conveni de col·laboració amb Grup d’Esplai Parroquial, per les activitats del curs 

2016-2017. 

 Gent Gran 

 Adjudicar al CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, els serveis destinats a la dinamització 

personal i d’organització d’activitats saludables per a gent gran, per al 2017. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’addenda al conveni amb HABITAT3, en l’ambit de les polítiques i programes socials 

d’habitatge. 

 Prorrogar el contracte amb l’empresa ISTEM S.L.U., dels serveis de manteniment de les 

instal·lacions de calefacció, A.C.S. i gas als edificis municipals. 

 Aprovar el projecte d’execució de les obres de condicionament d’una Àrea d’esbarjo per a 

gossos a la zona de La Girada. 

 Concedir la llicència municipal de divisió en règim de propietat horitzontal de l’immoble situat 

al carrer Salvador Seguí núm. 34. 

 Adjudicar el contracte administratiu menor per a les tasques de desbrossada i reparació de 

caminis municipals. 

 Aprovar la compra a SOM ENERGIA, SCCL,  d’energia elèctrica. 

 Aprovar l’adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica a 

les entitats locals de Catalunya. 

 Donar un últim i definitiu termini a BANCO MARE NOSTRUM, per aportar la garantia en relació 

al Projecte d’urbanització del PAU 17. 

 Aprovar la devolució a ARRELS CT FINSOL SAU de l’aval presentat, al considerar que està 

constituïda la Junta de compensació,  per a la urbanització del sector SUD 4. 

 Autoritzar el canvi de nom a societat TOLLUTOMO, SLP pels treballs pendents de direcció 

d’execució material i la coordinació de seguretat i salut,  de les obres de l’edifici del carrer Migdia 

núm. 22. 

Autoritzar el canvi de nom a societat TOLLUTOMO, SLP pels treballs pendents “project 

management” i col·laboració en el projecte executiu,  de les obres de l’edifici del carrer Migdia 

núm. 22. 

Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques  i d’edificabilitat de la finca del carrer de la 

Cort número 16. 

Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la zona verda del sector Melió Residencial 

– UA20, desestimant l’al·legació presentada. 
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Aprovar la modificació del projecte de construcció d’un Institut d’Educació Secundària a 

l’avinguda d’Europa núm. 44. 

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

del Nord número 39. 

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

l’avinguda de Tarragona número 32. 

Suspendre la tramitació del Pla Especial presentat per l’empresa EXCAVACIONS CHE, SL, per 

les obres a la seva propietat situada en el camí de la Pedrera, al costat de la Deixalleria. 

Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de construcció d’un habitatge 

unifamiliar aïllat al carrer Pere Giró número 26. 

 Serveis Urbans 

 Donar la conformitat a l’aplicació de les tarifes dels aparcaments gestionats per l’empresa 

SABA APARCAMIENTOS SA. 

 Aprovar l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis de plantació i 

subministrament de l’arbrat municipal. 

 Acollir-se a la graella de tarifes del transport públic de l’ATM per a l’any 2017. 

 Aprovar la cessió integra d’un gronxador adaptat per a cadires de rodes al recinte de la 

fundació l’Espiga i adjudicar a l’empresa HAPPYLUDIC, SL la reubicació. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de neteja i manteniment de les 

zones verdes, elements vegetals i parcs. 

 Ratificar els informes en relació a diferents expedients de no subjecció de la taxa de residus de 

2015. 

 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL les obres de pavimentació del carrer 

Marqués d’Alfarràs.  

 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL les obres d’adequació de voreres al barri 

de Sant Julià. 

 Aprovar el projecte de les obres de reasfaltat de diferents carrers de la Vila 2016. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de defensa fitosanitària de 

l’arbrat. 

 Satisfer a l’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA 

REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU), la quota anual com a membre, referent a 

l’exercici 2016. 

 Cultura 

 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per el programa 

“Nits a la Fresca al Penedès 2016” 

 Actualitzar la renda mensual a satisfer a l’Institut Català del Sòl per l’arrendament del local 

comercial núm. 2 situat al Passatge d’Antoni Sabaté Mill núm. 1. 

 Fer una aportació addicional extraordinària a la Fundació Festa Major per la FM 2016. 

 

Certificacions 

Aprovar la certificació única per les obres de retirada dels jocs existents, excavació, formació de 

paviments i instal·lació de jocs al Parc del Molí d’en Rovira. 

 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

RRHH-  Declarar vigent el  contracte temporal per obra o servei determinat d’una 

treballadora del servei d’Ocupació i Formació. 

ENSENYAMENT- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona pel “Programa complementari 

d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, fase segona” 



   Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona pel “Programa complementari de 

finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016”. 

URBANISME- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

la Generalitat de Catalunya per l’actuació “Restauració del Claustre del convent dels 

Trinitaris” 

   Adjudicació a l’empresa SERRALLERIA CARBÓ, SL el contracte administratiu menor 

per les obres a les rotondes Carreteres del vi (carretera Vilanova i final carrer Progrés). 

   Concessió a l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. la llicència 

d’obres majors per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat, afectant el 

carrer Montmell, 23. 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


