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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 d’octubre 

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

 

 Protecció Civil  

Exp. 2/2017/PC_PA – Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’activitat MITJA MARATÓ DE 

L’ESPIRALL. 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 16/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest 

Ajuntament. 

 Exp. 19/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest 

Ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 64/2017/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 

circumstàncies de la producció d’una treballadora adscrita al servei de Cultura. 

 Exp. 65/2017/RH_CN – Assignar tasques d’Auxiliar d’Educadora a una treballadora de les llars 

municipals d’infants. 

 Exp. 66/2017/CN - 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, durant el mes de novembre. 

 Exp. 4/2017/RH_AS – Aprovar les quanties de repartiment dels fons de prestacions socials. 

 Exp. 28/2017/RH_CG – Aprovar la distribució de la quantia global del complement de 

productivitat. 

 Exp. 597/2017/RH_CSP – Aprovar les bases i la convocatòria per a realitzar la provisió d’una 

plaça d’Educador/a Director/a de Llars Municipals. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 257/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

 Exp. 299/2017/PS – Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

 Benestar Social 

 Exp. 97/2017/EG_CON – Aprovar el conveni específic de cooperació educativa amb la 

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, per realitzar, una 

estudiant de treball Social, practiques acadèmiques externes al Servei de Benestar Social. 

 Serveis Socials 

 Exp. 115/2017/EG_CTB – Modificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local del 25 d’agost 

de 2017, en relació a la cessió temporal d’ús de l’habitatge de la plaça Fèlix Mestre Nutó, núm. 8, 

3r 2a. 

 Exp. 135/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 

Graupera, núm. 42, 1r B. 

 Exp. 136/2017/EG_CTB -  Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 3, bloc 1  2n 5a. 

 Exp. 137/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 

39,  3r. 

 Exp. 138/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Abat Copons, núm. 

6, 2n. 

 Exp. 139/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 

3r 1a. 



Exp. 140/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer del Nord, núm. 6, 

Esc. B, 3r 3a. 

Exp. 141/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 67, 

1r. 

Exp. 142/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ponent, núm. 11, 

1r. 

Exp. 143/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 

2, 2n. 

Exp. 144/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitació amb dret a ús d’espais 

comuns a l’habitatge del carrer Joan XXIII, núm. 7-9, 3r 1a. 

Exp. 145/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 

núm. 16-22, Bl. 1, 5è 1a. 

Exp. 146/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 54, 

1r. 

Exp. 147/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere El Gran, núm. 

43, baixos. 

Exp. 148/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 

Vilafranca, núm. 17, 5è 5a. 

Exp. 149/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 

3r B. 

Exp. 150/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 

núm. 4, 1r 2a. 

Exp. 151/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 

núm. 16-22, Bl. 1, 1r 3a. 

Exp. 152/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42  

2n A. 

Exp. 153/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Moja, núm. 17  3r 

6a. 

Exp. 154/2017/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 

núm. 27  3r 6a. 

 Serveis Urbanístics 

Exp. 6/2017/EG_CU - Renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte, sobre l’habitatge situat 

a la Ronda de Mar, núm. 109 , esc. 3 1r 1a i l’aparcament annex, plaça núm. 39. 

Exp. 7/2017/EG_CU – Renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte, sobre l’habitatge situat 

a la Ronda de Mar, núm. 125 , esc. 1 1r 1a. 

Exp. 55/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a l’empresa ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat, 

afectant l’Av. Europa (Nou Institut). 

Exp. 57/2017/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors per realitzar obres de 

construcció de l’habitatge unifamiliar en testera previ enderrocament de l’edificació existent , en 

l’immoble del carrer Santa Magdalena, núm. 2.  

Exp. 59/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per realitzar obres de 

reforma i ampliació d’un edifici plurifamiliar al C. Ignasi Iglesias, núm. 35.  

 Exp. 61/2017/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a l’empresa ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat, 

afectant l’Av. Montmell, núm. 37. 

Exp. 45/2017/CNT – Adjudicar a ETECNIC MOVILIDAD ELÈCTRICA, SRL el contracte 

administratiu del subministrament, instal·lació i servei de manteniment d’un punt de recàrrega 

elèctric per vehicles. 
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 Exp. 47/2017/CNT – Adjudicar a BENITO URBAN, SLU el contracte administratiu de 

subministrament , col·locació, legalització i urbanització d’una superfície per a jocs infantils, en la 

zona verda del Sector Melió Residencial – UA 20 de Vilafranca. 

 Exp. 1/2017/URB_PGU – Sol·licitar informe a la DEMARCACIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL 

ESTADO EN CATALUÑA de la viabilitat de tramitar una modificació del POUM i comunicar a SAREB 

que no es prosseguiran les actuacions fins a la disposició d’aquest informe. 

  Exp. 5/2017/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres d’instal·lació d’un 

ascensor en l’interior de l’edifici plurifamiliar, situat en la Plaça Fèlix Mestre Nutó, núm. 6. 

  Exp. 6/2017/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres d’instal·lació d’un 

ascensor en l’interior de l’edifici plurifamiliar, situat en la Plaça Fèlix Mestre Nutó, núm. 8. 

 Exp. 4/2017/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal i ús en l’immoble 

del carrer Martorell, 17-19. 

 Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del PAU 18. 

Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PAU 18. 

Exp. OMA 65/2016 – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte en relació a la 

llicència d’obres majors a l’immoble situat al carrer Pere Alagret, núm. 2, concedida per la Junta de 

Govern Local en data 19 de setembre de 2016. 

 Promoció Econòmica 

 Exp. 96/2017/EG_CON – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRO-

PENEDÈS, per l’impuls de la xarxa territorial del pla estratègic del Penedès. 

Exp. 9/2017/PE_PAC - Aprovar la signatura del conveni específic i la subvenció sol·licitada per 

l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA GIRADA, per les despeses derivades de la instal·lació dels 

llums de Nadal. 

Exp. 11/2017/PE_PAC – Aprovar la signatura del conveni específic i la subvenció sol·licitada per 

la UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE L’ESPIRALL, per les despeses derivades de la instal·lació 

dels llums de Nadal. 

Certificacions 

 Exp. 10/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres d’Urbanització de la zona 

Verda Melió Residencial – UA 20. 

 Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres de reforma i ampliació 

edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves, en el carrer Baltà de Cela, 45-47. 

 Exp. 25/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres d’adequació d’un passeig 

posterior al cementiri i Àrea d’esbarjo per a gossos. 

 Exp. 29/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres de reforma dels 

equipaments i de la Plaça Doctor Bonet - Centre Cívic Espirall de Vilafranca. 
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