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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 

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

 

 Hisenda 

Exp. 56/2017/HIS_DTP  – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’Impost de 

Béns Immobles a la propietària de l’immoble del c. Josep Tarradellas, 21-23 1r. 4a.  de Vilafranca del 

Penedès. 

 Secretaria - es proposa: 

 Exp. 9/2017/SEC_RP – Estimar un  recurs de reposició i continuar la tramitació de l’expedient 

de reclamació patrimonial. 

 Recursos Humans i Organització 

Exp. 11/2017/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral d’un treballador de l’Ajuntament 

amb motiu de la seva jubilació. 

Exp. 70/2017/RH_CN – Contractar una treballadora amb categoria laboral d’Oficial de Mercats, 

mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat. 

Exp. 8/2017/RH_AS – RETORNAT AL SERVEI per ampliar la seva documentació. 

 Serveis Socials 

 Exp.104/2017/EG_CON – Aprovar el conveni específic de cooperació educativa amb la Facultat 

de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili perquè una estudiant de Treball Social 

realitzi les pràctiques acadèmiques externes al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament. 

 Exp. 185/2017/EG_CTB – Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació d’un 

habitatge de protecció oficial perquè sigui destinat a lloguer assequible  a causa d’emergència 

econòmica, social i residencial d’una usuària de Serveis Socials. 

Salut i Consum 

Exp. 102/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2017 entre 

l’Ajuntament de Vilafranca i l’entitat AMPERT – Associació Contra el Càncer, per al projecte de 

transport de persones malaltes de càncer amb necessitat tractament de radioteràpia. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Exp. 2620/2017/EG_SA – Fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament per al Projecte 3116 – Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol que ha 

sacsejat el Kurdistan: Fase de reconstrucció. 

 Exp. 2623/2017/EG_SA -  Fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament per a la tercera fase del Projecte 2770 – Organització de l’Acadèmia de llengua 

indígena miskitu per revitalitzar-la i normalitzar-la al Municipi de Puerto Cabezas-Bilwi. 

 Exp. 2624/2017/EG_SA - Fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament per a la tercera fase del Projecte 2773 – Proveïment d’Aigua Segura, Sanejament i 

Higiene a la Comunitat de Wawa Bar, Municipi de Puerto Cabezas-Bilwi. 

Exp. 2625/2017/EG_SA – Fer una transferència econòmica a VINSEUM en concepte d’aportació 

corresponent al projecte Promoció de l’Enoturisme al Departament de Canelones i Montevideo 

Rural (Uruguai) en col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una estratègia de 

cooperació público-privada per al desenvolupament econòmic local – Fase 3. 

 Serveis Urbanístics  

Exp. 4290/2017/CMN – Adjudicar el contracte administratiu menor de serveis de modificació 

del projecte fase 1B del Vinseum. 

 Exp. 4339/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa I.GORBAX, SL el contracte administratiu menor 

d’obres de construcció d’un mur de gabions i d’una barana darrera del cementiri de Vilafranca. 

 

 



 

 

 Exp. RCOM 1/2012 – Declarar la caducitat de l’expedient de l’empresa OUA – Gestió del 

Territori i Urbanisme, SL a instància de Terres i Projectes, SL en relació al projecte de reparcel·lació 

del PAU 17- Farinera Almirall, i procedir a l’arxiu de l’expedient. 

 Exp. 41/2017/EG_CAU – Prorrogar el contracte de lloguer de l’habitatge situat a la Rbla. 

Generalitat, núm. 67 1r 1a amb plaça d’aparcament núm. 14 i traster núm. 12, inicialment fins el 2 

de desembre de 2018. 

 Exp. 9/2017/URB_RAU – Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals de les 

condicions urbanístiques i edificabilitat de la finca situada al c. Falcons de Vilafranca, núm. 15 i 

núm. 42. 

 Exp. 5/2017/URB_DPH – Declarar la innecessarietat de l’agrupació de finques del c. Parellada, 

44-46 cantonada c. Ribera, 2 i concedir la llicència de divisió  en règim de propietat horitzontal de 

l’immoble. 

 Exp. - Aprovar i exigir el cobrament en via voluntària de les quotes d’urbanització del PAU-18 

corresponents a la societat mercantil Penedès-4, SL. 

 Exp. – Exigir per  via de constrenyiment els deutes pendents referent a les quotes 

d’urbanització del PAU-18 al propietari ARITJOLS, SL. 

 Promoció Econòmica 

 Exp. 42/2017/CNT – Adjudicar el contracte administratiu de serveis, destinat a Lloguer d’estands 

interiors, estands exteriors, mobiliari i complements, i serveis de muntatge i desmuntatge a 

l’empresa 2003, SA. 

 Ocupació i Formació 

 Exp. 103/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació 

INFORM per l’execució del Programa SEFED, l’any 2017/2018. 

 Promoció Turística 

 Exp. 20/2017/TR_DT – Aprovar i rectificar la quantitat del contracte de patrocini entre 

l’Ajuntament i l’empresa CAFÈS NOVELL, SA durant la Fira del Gall 2017. 

 Cultura 

 Exp. 55/2017/EG_CON – Modificar l’anterior acord de la JGL del dia 19 de juny de 2017, per fer 

constar en el conveni de col·laboració amb l’entitat Coral Laroc, el nom de l’actual president. 

Exp. 2621/2017/EG_SA – Subscriure conveni entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el 

Ball de Pastorets, pel qual l’Ajuntament farà una aportació econòmica, en concepte d’ajut pel seu 

funcionament. 

Exp. 2622/2017/EG_SA – Subscriure conveni entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el 

Ball de Panderetes, pel qual l’Ajuntament farà una aportació econòmica, en concepte d’ajut pel seu 

funcionament. 

Exp. 39/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa BLOU AND ROOI, SCP, el contracte administratiu de 

serveis pel disseny de la comunicació de la programació del teatres Cal Bolet i l’Auditori de Vilafranca 

del Penedès, i atorgar les primes de participació a les altres dues empreses. 

Certificacions 

 Exp. OUR 1/2016 – Aprovar la certificació núm. 4 i última en relació a les obres d’urbanització de 

l’Eix de la Via, plantació de l’arbrat al costat de l’Avinguda Europa i adequació del límits amb els 

equipaments afectats (Fase 2). 

 Exp. 2364/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 en relació a les obres d’adequació del local 

del tercer pis de la Pl. Penedès, núm. 3 per a la Fundació Pro-Penedès. 
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Punts inclosos per via d’urgència 
HISENDA -  

Exp. 1/2017/HIS_CF - Fixar el calendari de recaptació de les taxes, preus públics i impostos 

objecte de liquidacions i padrons, matrícula o registre durant l’any 2018 i el calendari de recaptació 

de la taxa per prestació de serveis dels Mercats Municipals i per Ocupació de la via pública amb 

parades. 

RECURSOS HUMANS –  

Exp. 71/2017/RH_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 desembre. 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


