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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 de 

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

 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 1/2017/RH_PPO – Contractar a tres treballadores, dins la convocatòria per a participar en el 

projecte “Recuperar l’expectativa del dret de jubilació”. 

 Exp. 5/2017/RH_RP – Desestimar la petició d’una treballadora, en no complir els requisits 

previstos al Conveni col·lectiu per tenir dret a l’abonament del complement de disponibilitat. 

 Exp. 54/2017/RH_CMC – Acordar que un treballador passi a ocupar un  lloc de treball com Cap 

de Grup. 

 Procediment Sancionador 

Exp. 531/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

 Solidaritat i Cooperació 

 Exp. 2618/2017/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT per al “Projecte 3086 - Resposta d’emergència als efectes de l’huracà Irma al 

seu pas pel Carib: Fase de reconstrucció”. 

 Exp. 2619/2017/EG_SA - Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT per al “Projecte 3087 - Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol a 

Mèxic: Fase de reconstrucció”. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 30/2017/CNT – Adjudicar a RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SLU, el contracte 

administratiu de les obres de Restauració del Claustre del Convent dels Trinitaris. 

 Exp. 37/2017/CNT – Adjudicar a UTE CASA FESTA MAJOR, el contracte administratiu de les 

obres de remodelació i ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca. 

 Exp. 10/2017/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 

la finca de la Rambla Generalitat núm. 68. 

 Exp. 171/2007 – Retornar la fiança dipositada en garantia del contracte per a la redacció i 

direcció d’obra del projecte bàsic i d’execució, de la construcció d’una comissaria de la Policia Local. 

 Exp. OMA 80/2016 – Concedir llicència urbanística d’obres majors a POLIVILA, S.L., per les 

obres de l’enderroc parcial, reforma i ampliació de l’edifici d’habitatges, en l’immoble situat sl 

carrer Sant Joan , núm. 3. 

Exp. OMA 17/2013 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 

27 de maig de 2013, a FUSTES MONTGROS SL, per l’enderroc d’edifici entre mitgeres en la finca 

situada al carrer Ateneu, núm. 19. 

 Promoció Econòmica  

 Exp. 10/2017/PE_PAC – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE VILA, 

conveni de col·laboració per contribuir en les despeses d’instal·lació de la pista de gel durant la 

campanya de Nadal de 2017-2018. 

 Exp. 12/2017/PE_PAC – Aprovar la subvenció sol·licitada per l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 

CENTRE VILA, per les despeses de la instal·lació dels llums de Nadal dels carrers comercials. 

 Exp. 72/2017/EG_INF – Abonar al compte del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, l’import 

del 20% de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de l’actuació “CLSE – 

Fent Empresa”. 

 Exp. 73/2017/EG_INF – Abonar al compte de la MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, l’import del 

20% de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de l’actuació “BLV – 

Business Lab Vilafranca”. 

  



Promoció Turística 

Exp. 43/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa GRUPO MAESTRAT, CARPAS ESPECTACULOS Y 

EVENTOS, SL, el contracte administratiu de serveis, destinat al lloguer de carpes i servei de 

muntatge i desmuntatge. 

 Cultura 

 Exp. 100/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la COMISSIÓ ONZE DE 

SETEMBRE DEL PENEDÈS, per l’activitat de la Marxa de Torxes 2017. 

 Exp. 101/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

CORREM PER LA TERRA, per l’edició de l’audiovisual sobre un esportista. 

 Exp. 451/2017/EG_SA – Concedir i/o denegar els ajuts i subvencions a les entitats privades i 

persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic 

local . 

Certificacions 

 Exp. 2995/2017/CMN – Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres d’adequació del pati 

posterior de l’escorxador. 

Ratificar Decret de l’alcaldia 

 RECURSOS HUMANS -  

Exp. 68/2017/RH_CN – No realitzar les contractacions previstes pel dia 8 de novembre de 2017 i 

contractar a diferents treballadors/es per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques de 

muntatge i desmuntatge per activitats relacionades amb les arts escèniques, el dia 11 de novembre 

de 2017. 
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