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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 5 de juny de 

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

 

 Hisenda 

 Exp. 5/2017/HIS_AQ – Satisfer a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, l’import 

corresponent a la quota com a membre associat de l’entitat i referent a l’exercici de 2017. 

 Exp. 24/2017/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 

béns immobles per la finca de la Plaça Marià Manent, 20-21, 2n 1a. 

 Exp. 25/2017/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 

béns immobles per la finca de la Rambla de la Generalitat, 2-10, 4t 3a. 

 Exp. 32/2017/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a arranjaments varis de l’IES Milà i 

Fontanals del carrer Torrelles de Foix, núm. 90, d’¡especial interès o utilitat municipal. 

 Exp. 33/2017/HISD_DTP – Declarar l’obra en el local social situat a la Plaça Milà i Fontanals, 

núm. 3, d’especial interès o utilitat municipal. 

Exp. 112/2016 - Resoldre el recurs de reposició formulat en relació a la liquidació de l’IIVTNU.  

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 4/2017/RH_SEP – Desestimar la petició d’un treballador i no autoritzar la concessió d’una 

comissió de serveis per tal que passi a prestar serveis a l’Ajuntament de Rubí. 

 Exp. 33/2017/RH_CN – Contractar en la categoria d’alumnes treballadors del projecte Casa 

d’Oficis “La Mainada” en la modalitat de Contracte de Formació i amb dedicació de jornada sencera a 

10 alumnes. 

 Exp. 34/2017/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Treballadora/Social. 

 Exp. 35/2017/RH_CN - Contractar a dos treballadors amb categoria laboral d’Auxiliar 

Recepcionista, en la modalitat d’interinitat fins a la provisió reglamentària. 

 Compres i Contractació 

 Exp. 20/2017/CNT -  Adjudicar a l’empresa MAPFRE VIDA, S.L. el contracte administratiu, per un 

any, de l’Assegurança de mort i invalidesa permanent absoluta dels empleats públics i càrrecs electes 

de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 Exp. 24/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, 

S.A. (ICOT) el contracte administratiu del Subministrament de 50 ordinadors personals per a la 

renovació de part del parc informàtic. 

 Ensenyament 

 Exp. 31/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, del subministrament de menjars 

elaborats per a les quatre llars municipals d’infants. 

 Gent Gran 

 Exp. 53/2017/EG_CON – Aprovar amb el CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL 

PENEDÈS, la prorroga, per a l’any 2017, del conveni de col·laboració per la cessió d’ús de dues 

places sociosanitàries no concertades per a casos d’emergència. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 1982/2017/CMN – Adjudicar a SELCAT 09, SL, el contracte administratiu menor de les 

obres de construcció d’una estació transformadora situada al passatge Alcover cantonada carrer 

Migdia. 

 Exp. 1/2015 – Rebutjar el full d’apreuament presentat pel propietari, aprovar el redactat per 

aquest ajuntament i trametre-ho al Jurat d’Expropiació de Catalunya, per a la fixació definitiva de 

l’apreuament corresponent a l’expedient d’expropiació de la finca situada AR Zona Esportiva 2646 

Sol. 



 Exp. 24/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada per 

STRADIVARIUS ESPAÑA, SA, per les obres d’ampliació i reforma del local comercial en l’immoble 

situat al carrer Parellada núm. 33. 

 Exp. 3/2017/URB_OUR – Aprovar inicialment el projecte d’execució de les obres de Reforma 

dels equipaments i de la Pl. Doctor Bonet – Centre Cívic Espiral. 

 Exp. 4/2017/URB_OUR – Aprovar el projecte d’execució de les obres de Remodelació de l’Espai 

entre Blocs –Plaça de l’Espirall.  

 Promoció Econòmica   

 Exp. 2/2017/PE_CAM – Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm. 1, dedicada a la venda 

de peix, marisc i congelats, del Mercat Municipal Sant Salvador. 

 Exp. 3/2017/PE_CAM – Concedir la baixa a BOTIGUES PACHECO, SL, de la parada núm. 6-7, 

dedicada a fruiteria, del Mercat Municipal de la Carn. 

 Promoció Turística 

 Exp. 12/2017/TUR_DT – Encarregar a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca (EMAVSA) per 

dur a terme la licitació, adjudicació del contracte i direcció d’obres de l’adeq uació de l’espai exterior 

de la Torre de l’Aigua de La Bleda com a estació sensorial número 6 del projecte WineWalk – Camí 

del Vi. 
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