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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 d’octubre de 2017, 

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

 

 Hisenda 

 Exp. 50/2017/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de l’empresa COPCISA , GESTION DE 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. de declarar les obres de l’Av. Europa, núm. 10, d’especial interès o 

utilitat municipal.  

 Exp. 4/2017/HIS_TAE – Aprovar una transferència a la Societat SERVEIS MUNICIPALS DE 

COMUNICACIÓ, S.L., destinada a finançar inversions a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 573/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases per a realitzar el procés selectiu 

d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, adscrita al Servei de Compres i Contractació.  

Exp. 574/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva de la plaça de Tècnic/a Mitjà/na Turisme. 

Exp. 3/2017/RH_RP – Desestimar la petició realitzada per un funcionari de la Policia Local.  

Exp. 11/2017/RH_SX - Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari, durant el mes de setembre de 2017. 

Exp. 26/2017/RH_CG - Aprovar la relació de treballs especials, nocturnitats, festius, assistències 

a judicis i complements, realitzats pel personal laboral i funcionari, durant el mes de setembre 2017. 

 Benestar Social 

 Exp. 134/2017/EG_CTB – Prorrogar el contracte d’utilització dels habitatges situats al carrer de 

la Font, núm. 2, 2n 2a – 2n 3a i 2n 4a, com a habitatges amb finalitats socials. 

 Serveis Socials 

 Exp. 86/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2017, amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès i el Comitè de la Creu Roja a l’Alt Penedès, pel manteniment del Banc 

d’Ajudes Tècniques (BAT). 

Exp. 91/2017/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès, per la prestació del Servei residencial d’estada limitada de la Fundació privada Assistència 

i Gestió Integral /AGI) 

 Exp. 59/2017/CNT - Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de traducció intercultural 

àrab, amazig, català i castellà, per a l’any 2018. 

 Ensenyament 

 Exp. 2597/2017/EG_SA – Satisfer a l’Institut Eugeni d’Ors els ajuts econòmics a l’escolarització 

del curs 2016-2017. 

 Salut i Consum  

Exp. 94/2017/EG_CON – RETORNAT AL SERVEI per revisar l’expedient. 

 Serveis Urbanístics  

 Exp. 96/07 – Concedir una nova pròrroga per finalitzar les obres de construcció d’un habitatge 

unifamiliar en la finca situada al carrer Conca de Barberà, núm. 9. 

 Exp. 40/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada per 

TOTCON, SA, per les obres de reforma interior i ampliació en l’immoble situat al C. Campanar, 

núm. 1 – C. Cort, núm. 6. 

 Exp. 48/2017/URB_OMA – RETORNAT AL SERVEI per revisar l’expedient. 

 Promoció Econòmica 

 Exp. 8/2017/PE_PAC – Aprovar els dos dies festius addicionals d’obertura comercial al municipi 

de Vilafranca del Penedès, any 2018. 

  



Cultura 

 Exp. 4125/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRA DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, la contractació de dos concerts a l’Auditori Municipal. 

Ratificar Decret de l’alcaldia 

 SERVEIS URBANS –  

 Exp. 54/2017/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, del subministrament d’un vehicle elèctric i 

el seu manteniment durant 4 anys, destinat a Serveis Urbans. 
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