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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 de febrer de 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre dos expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar els canvis de destinació d’alguns Agents de la Policia Local i establir un règim de jornada 

partida, per tal de prestar el servei d’Educació Viària. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques del servei de prevenció de riscos laborals. 

 Aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió definitiva de la plaça 

Tècnic/a Mitjà/na Promoció Turística. 

 Deixar sense efecte la contractació d’un treballador i contractar a un altre, per les tasques de 

muntatge i desmuntatge de les activitats relacionades amb les arts escèniques al teatre Cal Bolet i a 

l’Auditori. 

 Esports 

 Subscriure amb el CLUB PATÍ VILAFRANCA conveni de col·laboració per a l’any 2017. 

 Subscriure amb el FUTBOL CLUB VILAFRANCA conveni de col·laboració per a l’any 2017. 

 Gent Gran 

 Declarar la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs ja que el consell Esportiu de l’Alt 

Penedès presenta renúncia voluntària a l’adjudicació i admetre la proposta d’adjudicació a favor de 

ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, del servei de dinamització personal i d’organització 

d’activitats saludables per a gent gran, any 2017. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la finca de la Av. 

Tarragona, núm. 79. 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca situada al 

carrer Ignasi Iglesias, núm. 19. 

 Prorrogar amb l’empresa CLIMA PENEDÈS, SL el contracte dels serveis de manteniment de les 

instal·lacions de climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament. 

 Adjudicar a l’empresa GRUP CARLES. Gestió i Projectes, SL, el contracte administratiu dels 

serveis de redacció del projecte d’instal·lacions per a la reforma de l’edifici de l’antic hospital. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de reforma de l’habitatge unifamiliar 

situat al carrer Ribera número 12.  

 Serveis Urbans 

 Satisfer a l’empresa CONTENIDORS PENEDÈS, SLU el servei de retirada de materials de 

fibrociment de la zona al costat de l’aparcament de darrera del cementiri. 

 Ocupació i Formació 

  Adjudicar la docència de diverses accions formatives del certificat de professionalitat SSCE0110 

(Ref. Itinerari IF005) 

 Cultura 

 Subscriure amb l’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS, conveni per a l’any 2017, per la cessió 

del local del carrer Banys número 11 de forma compartida amb l’entitat Òmnium Cultural de l’Alt 

Penedès. 

 Atorgar a la FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, una subvenció en 

concepte d’aportació a la Festa Major 2017. 

  



 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, 

aparcament sobre la llosa costat Tarragona del C. Camp del Cellerot. LOT 1. 

 Aprovar la certificació núm. 9 relativa a les obres de construcció d’un edifici al carrer Migdia núm. 

22 (cantonada passatge Alcover). 

 

Ratificar Decrets de l’alcaldia  

HISENDA-  Aprovació del calendari fiscal per a l’any 2017 presentat per l’ORGANISME DE GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA. 

 

RECURSOS HUMANS- 

 Contractació d’una treballadora per al Programa de treball i formació, categoria laboral 

d’auxiliar Administratiu/va. 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIO SOCIAL- 

  Modificació del Decret de data 31 de gener de 2017, i sol·licitud de dues actuacions mes a 

la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatoria per a la concesión dels recursos inclosos al 

Catàleg de Serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

SERVEIS URBANS- 

  Rectificació de l’annex 12M del Plec de prescripcions tècniques de la “Taula maquinària a 

amortitzar” de la licitació per a la contractació dels serveis de neteja i manteniment de les zones 

verdes, elements vegetals viaris i parcs del municipi.       
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