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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2017, 

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

 

 Protecció Civil   

Exp. 3/2017/PC_PA – Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’activitat FIRA DEL GALL. 

 Hisenda 

 Exp. 5/2017/HIS_TAE – Modificar l’anterior acord de la JGL de data 23 de gener de 2017, en el 

sentit de disminuir la quantitat a transferir a la societat SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ 

SL, corresponent al mes de desembre de 2017.  

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 6/2017/RH_RP – Desestimar la petició realitzada per un funcionari d’aquest ajuntament. 

 Exp. 8/2017/RH_AS – Aprovar les quanties de repartiment del Fons d’Estudis de l’any 2017. 

Exp. 72/2017/RH_CN – RETORNAT AL SERVEI per revisar l’expedient. 

Exp. 73/2017/RH_CN – RETORNAT AL SERVEI per revisar l’expedient. 

 Procediment Sancionador 

Exp. 470/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

Exp. 515/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

 Serveis Socials 

 Exp. 486/2017/EG_SA – Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i 

subvencions a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social 

a les persones. 

 Exp. 193/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm.  2, 

2n 3a. 

 Esports 

 Exp. 107/2017/EG_CON – Subscriure amb el CLUB FONDISTES PENEDÈS, un nou conveni de 

col·laboració per al 2017, per la planificació, organització i execució tècnica de la cursa atlètica 

“10K Vilafranca” 

 Joventut 

 Exp. 66/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis d’atenció de les sales 

d’estudi municipals. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Exp. 2627/2017/EG_SA – Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

per al projecte 3117 – Construcció d’un mur perimetral de l’Alberg “La Esperanza” del moviment de 

dones Nidia White a Bilwi. 

 Serveis Urbanístics  

 Exp. 4273/2017/CMN – Adjudicar a INSTAL·LACIONS PARERA, SL, el contracte administratiu 

menor de la instal·lació d’un sistema de monitoratge de consums energètics a tres edificis 

municipals i la integració a plataforma SENTILO. 

 Exp. 4504/2017/CMN – Adjudicar a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES, SA, (SECE), 

el contracte administratiu menor per a la instal·lació de l’enllumenat de l’àrea d’esbarjo per a 

gossos en la part posterior del Cementiri de Vilafranca. 

 Exp. 57/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis següents de redacció del 

projecte, direcció d’obra i direcció de l’execució de l’obra de construcció d’un nou Pavelló annex al 

Pavelló de la Gamba. 



 Exp. 729/06 – Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 6 de 

novembre de 2006, a INMOBILIARIA PEMALSE SL, per a la construcció d’un edifici de nova planta  

en el solar situat al carrer Falcons de Vilafranca, núm. 13-19. 

 Exp. 895/07 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 21 de 

juliol de 2008, a GRUP FAMAR PENEDES SL, per a la realització de les obres de reforma i ampliació 

en l’edifici situat al carrer de Sant Bernat, núm. 9. 

 Exp. 281/08 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 10 de 

novembre de 2008, a VIVEX, SL, per a la construcció d’un edifici de nova planta en l’immoble 

situat al carrer del Dr. Fleming, núm. 123-125.  

Exp. 654/08 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 20 

d’octubre de 2008, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, previ 

enderrocament de l’edifici existent, en l’immoble situat al carrer de Sant Bernat, núm. 11. 

Exp. 69/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 

mitjançant una nova línia subterrània de baixa tensió, afectant el Ptge. Serra d’Ancosa núm. 19. 

Exp. 75/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a AZKO NOBEL 

PACKAGING COATINGS, S.A.U., per les obres d’enderroc d’un forjat i la construcció d’una 

estructura auxiliar per implantació d’equips, en l’immoble situat al carrer Agricultura, núm. 7. 

Exp. 78/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a l’EMPRESA 

MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., per a la millora de la xarxa d’abastament del carrer 

Ponent, entre carrer Ferran i carrer Sant Pau. 

Exp. 7/2017/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres de reparació de la coberta 

de l’edifici de l’Auditori Municipal. 

Exp. 8/2017/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres de reforma i ampliació de 

l’alberg municipal, en la Ctra. de Guardiola, núm. 1. 

 Medi Ambient 

 Exp. 4440/2017/CMN – Adjudicar a IMMOBILIÀRIA GORBAX, el contracte administratiu menor 

de reparació de diferents camins municipals. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 41/2017/EG_SR – Aprovar l’acceptació del recurs material 17/Y/245620, cessió en 

propietat de bancs ecodissenyats de plàstic reciclat. 

 Exp. 4203/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL, les obres de 

reparació de paviments del centre. 

 Cultura 

 Exp. 5/2017/EG_SR – Aprovar el conveni col·laboració amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT 

PENEDÈS, per la participació en el Programa “Nits a la Fresca al Penedès 2017”. 

 Exp. 42/2017/EG_CAU – 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 i Mill, núm. 1. 

 Exp. 3783/2017/CMN – Adjudicar a CARROSSES MALLOL, el lloguer de tres carrosses reials per 

a la Cavalcada de Reis de l’any 2018. 

Certificacions 

 Exp. 2364/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’adequació del local 

del tercer pis de la Pl. Penedès, núm. 3, per a la Fundació Pro-Penedès. 

 Exp. 22/2017/CNT – Aprovar els preus contradictoris i la certificació núm. 4, relativa a les obres 

de reforma i ampliació de l’edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves, en el carrer Baltà de Cela, 45-

47. 
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Ratificar Decrets de l’alcaldia  

 SECRETARIA –  

Exp. 2626/2017/EG_SA – Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa als 

CASTELLERS DE VILAFRANCA, per l’execució del projecte del Museu dels Castellers de Vilafranca. 

Exp. 2630/2017/EG_SA – Aprovació de l’atorgament d’una subvenció concedida per la Diputació 

de Barcelona als CASTELLERS DE VILAFRANCA, per les despeses de l’exercici 2017, per l’execució del 

projecte de reforma de Cal Figarot. 

RECURSOS HUMANS –  

Exp. 3/2017/RH_PPO - Contractació de quatre joves amb categoria laboral de Tècnic/a Mig/jà 

d’Ocupació. 

SERVEIS SOCIALS – 

Exp. 4929/2017/CMN – Adjudicació a l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL. INSTITUT 

MUNICIPAL DE FORMACIÓ, el servei relatiu a les activitats d’elaboració de treballs de pintura mural, 

en el marc del cicle d’activitats “Capacitats” 

SERVEIS URBANS –  

Exp. 54/2017/CNT – Adjudicació a NIKKO CENTER MOTORS SL, el contracte administratiu del 

subministrament d’un vehicle elèctric tipus furgó destinat a Serveis Urbans i el seu manteniment 

durant 4 anys. 

Punts inclosos per via d’urgència 

 RECURSOS HUMANS –  

 Exp. 8/2017/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis, per tal de passar a prestar serveis a la 

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


