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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 38/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 32/2017/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari durant el mes de novembre 2017. 

 Exp. 13/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores i serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de novembre 2017. 

 Exp. 1/2017/RH_OOP – Aprovar una ampliació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017. 

 Exp. 55/2017/RH_CN – Prorrogar a un treballador la durada del contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció. 

 Exp. 72/2017/RH_CN – Contractar a dos treballadors en la modalitat d’eventual per 

circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Operari. 

 Exp. 80/2017/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat i amb categoria laboral de Cap de Sala. 

 Exp. 13/2017/RH_EX – Atorgar una excedència especial amb dret a reserva del lloc de treball. 

Exp. 14/2017/RH_EX – Atorgar una excedència voluntària per a tenir cura d’un fill/a, amb 

reserva del lloc de treball. 

 Serveis Socials 

 Exp. 215/2017/EG_CTB – RETORNAT AL SERVEI per revisar prioritats de necessitat 

d’habitatge a Vilafranca. 

 Exp. 217/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere El Gran, núm. 

43 bis. 

 Ensenyament 

 Exp. 2637/2017/EG_SA – Transferir a favor de l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ, el cost 

total del servei de professorat per dur a terme el projecte +música, en tres centres d’educació 

infantil i primària, durant el curs 2017-2018. 

 Salut i Consum 

 Exp. 454/2017/EG_SA – Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i 

subvencions (mitjançant convenis) a les entitats privades sense ànim de lucre, la missió 

fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, durant l’any 2017. 

 Esports 

 Exp. 2631/2017/EG_SA – Fer convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajuts i 

subvencions als esportistes i equips esportius d’elit de Vilafranca, durant el curs 2017/2018. 

 Exp. 2632/2017/EG_SA – Fer  convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 

les entitats privades, persones físiques i societats que programin i executin grans esdeveniments 

esportius puntuals, curs 2017/2018. 

 Exp. 2633/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 

les entitats privades i persones físiques que programin i executin activitats puntuals relacionades 

amb les activitats físiques i l’esport, sense ànim de lucre, curs 2017/2018. 

 Exp. 2634/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 

les entitats privades, inscrites en el registre municipal d’entitats, que programin i executin 

activitats continuades relacionades amb les activitats físiques i l’esport, curs 2017/2018. 



 Exp. 2636/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 

les entitats esportives i persones físiques que participin en competicions esportives d’alt nivell, 

sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, curs 2017/2018 

 Gent Gran 

 Exp. 112/2017/EG_CON – Ampliar l’import de l’aportació a l’ASSOCIACIÓ GESTORA CASAL 

DEL TÍVOLI, en concepte de col·laboració en el finançament de les activitats que organitza en el 

Casal Municipal del Tívoli, per a les persones usuàries del Casal, durant l’any 2016. 

 Serveis Urbanístics    

 Exp. 1/2017/URB_EUC – Aprovar inicialment la constitució de la Junta de Compensació PAU-7 i 

sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública. 

 Retornar a l’empresa PUJADO IL·LUMINACIÓ, SA, la fiança dipositada en garantia del contracte 

de serveis de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals LOT- 1. 

 Retornar a SAREB, l’aval bancari emès per les obres d’urbanització del sector SUD 4, La 

Pelegrina. 

 Exp. 4306/2017/CMN – Adjudicar a ACRESA-CARDELLACH, SL, el contracte administratiu 

menor de les obres d’instal·lació d’un ascensor interior a l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 

6.  

Exp. 4308/2017/CMN – Adjudicar a ACRESA-CARDELLACH, SL, el contracte administratiu 

menor de les obres d’instal·lació d’un ascensor interior a l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 

8. 

 Exp. 71/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de l’assegurança de danys 

materials al patrimoni de l’Ajuntament. 

 Exp. 114/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la COMUNITAT DE 

PROPIETARIS DE LA PL. FÈLIX MESTRE NUTÓ, núm. 6, per a la instal·lació d’un ascensor a l’interior 

de l’edifici.  

 Exp. 115/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la COMUNITAT DE 

PROPIETARIS DE LA PL. FÈLIX MESTRE NUTÓ, núm. 8, per a la instal·lació d’un ascensor a l’interior 

de l’edifici.  

 Medi Ambient 

 Exp. 2/2017/MA_HU – Fer convocatòria pública per a la concessió de les llicències d’ús privatiu 

del domini públic sobre els horts de titularitat municipal al Barri de l’Espirall.  

 Exp. 3/2017/MA_HU – Aprovar les Bases per a la cessió d’ús d’espais públics per a horts 

urbans a entitats sense ànim de lucre. 

Serveis Urbans 

 Exp. 16/2017/SU_RTR – Ratificar l’informe, sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona, en relació a un expedient de sol·licitud de bonificació de la taxa de 

gestió de residus domèstics 2017. 

 Exp. 10/2017/SU_GXT – Aplicar al servei de transport urbà municipal les mateixes tarifes per a 

l’any 2018. 

 Mercats 

 Exp. 52/2017/PE_MNS – Resoldre l’expedient de les adjudicacions dels llocs de venda vacants i 

de la llista d’espera dels Mercats de venda no sedentària de Vilafranca. 

Ocupació i Formació 

  Exp. 4759/2017/CMN – Encarregar a quatre professionals, les tasques de formació Ref. Itinerari 

IF001 Elaboració de vins i licors.  

 Exp. 5083/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS, el projecte “Pla 

Estratègic Penedès, el repte de la cohesió social cap a un model sostenible d’atenció a les persones 

grans”. 



 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 

 Cultura 

 Exp. 70/2017/CNT – RETORNAT AL SERVEI per revisar el redactat. 

 Exp. 111/2017/EG_CON – Subscriure amb l’entitat AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS 

I DE TOTES LES VÍCTIMES DEL NAZISME D’ESPANYA, conveni per a l’any 2017. 

 Exp. 113/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb el BALL PLA, en concepte d’ajut pel seu 

funcionament. 

Certificacions 

 Exp. 552/2017/CMN – Aprovar les variacions en els amidaments del projecte de les obres 

d’instal·lacions bàsiques per a tres habitatges a la Casa Feliu de la Rbla. Sant Francesc, núm. 24 i 

la Certificació núm. 1 i única. 

 Exp. 2995/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 2 i última relativa les obres d’adequació del 

pati posterior de l’escorxador. 

 Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres de reforma i ampliació de 

l’edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves, al carrer Baltà de Cela, 45-47. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

 PROMOCIÓ ECONÒMICA – 

 Exp. 4428/2017/CMN – Contractació a l’empresa DEPALOL MULTIMEDIA, SLU, per a l’edició i 

projecció d’un videomapping en el marc de la campanya comercial de Vilafranca. 

Punts inclosos per via d’urgència 

Ensenyament 
Exp. 2643/2017/EG_SA – Fer una aportació extraordinària  a l’EPEL Institut Municipal de 
Formació, per les despeses de personal i de funcionament de l’EPEL. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 
  

 

 


