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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de maig de 

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

 

 

 Seguretat Ciutadana 

Exp. 886/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa CALZADOS CANÓS GARCIA, SL (SEGARRA) el 

subministrament de 60 parells de botes, segons uniformitat del servei de la Policia Local. 

 Hisenda 

 Exp. 2/2017/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de l’interventor i la tresorera en relació al 

grau de compliment de la Llei de morositat. 

 Exp. 22/2017/HIS_DTP - Concedir una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 

béns immobles. 

 Exp. 23/2017/HIS_DTP – Concedir una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 

béns immobles. 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

Exp. 25/2017/RH_CN - Contractació de treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu/va i de 

muntatge i desmuntatge durant el mes de maig, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 

Exp. 27/2017/RH_CN – Aprovar la convocatòria i les bases per a realitzar procés selectiu d’una 

plaça de Tècnic/a de Cultura, mitjançant un contracte laboral temporal. 

 Exp. 26/2017/RH_CN – Aprovar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a 

la contractació temporal de llocs de treball amb categoria laboral d’Oficial 2a de Manteniment 

General. 

 Serveis Socials 

 Ordenar el desallotjament de l’habitatge situat al carrer Graupera núm. 42, 3r B. 

 Ensenyament 

 Exp. 35/2017/EG_SA – Satisfer a les diferents escoles i instituts, els imports dels ajuts 

econòmics a l’escolarització del segon trimestre del curs 2016/2017. 

 Gent Gran 

 Exp. 33/2017/EG_CON – Prorrogar, per a l’any 2017, el conveni de col·laboració amb l’entitat 

Creu Roja Alt Penedès per a la gestió del programa d’àpats a domicili. 

 Exp. 4409/2016/CMN – Adjudicar a l’empresa (Vital Activity) el contracte administratiu de 

serveis destinats a la dinamització personal i d’organització d’activitats saludables per a gent gran, 

per a l’any 2017. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 7/2017/CNT – Adjudicar a EIFFAGE ENERGIA, SLU, el contracte administratiu de les obres 

del trasllat d’una estació transformadora a l’aparcament darrera de la Biblioteca Comarcal. 

 Exp. 10/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars, de les obres d’urbanització de la zona verda del Sector Melió 

Residencial – UA 20 de Vilafranca. 

 Exp. 25/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars, de les obres d’un passeig i d’una àrea d’esbarjo per a gossos a la part 

posterior del Cementiri de Vilafranca. 

 Establir una nova data de finalització del contracte administratiu d’obres, destinat a la 

construcció de l’edifici del carrer del Migdia núm. 22 (cantonada passatge Alcover). 



 Exp. 1/2017/URB_AUP – Informar favorablement la sol·licitud formulada per ART RETOLACIÓ 

VISUAL, SL per l’autorització d’usos i obres provisionals per la instal·lació d’una activitat destinada 

a impressió i arts gràfiques a la finca del Carrer Comerç núm. 8 baixos. 

 Exp. 5/2017/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 

la finca situada a la Rambla Nostra Senyora núm. 2. 

 Aprovar el Pla de Seguretat  i Salut del contracte de les obres de condicionament d’una àrea 

d’esbarjo per a gossos a la Zona de la Girada, entre Av. d’Europa i el cobriment de la llosa. 

 Desestimar el recurs de reposició formulat per ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, 

contra l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2016. 

 Ocupació i Formació 

  Exp. 11/2017/OF_PFO – Satisfer a la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS, la quota d’adhesió al Servei 

Prodomicili per a l’any 2017. 

 Promoció Turística 

 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE LA RAÇA DE GALLINES 

PENEDESENCA, per tal de contribuir a preservar la raça autòctona de la Gallina Penedesenca. 

 Exp. 1044/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa SAPIENSTRAVEL, S.L. (Viemotions), el servei de 

creació de paquets turístics. 

 Exp. 1139/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS 

SL,  la realització del Pla de Màrqueting Turístic. 

 Cultura 

 Exp. 34/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la COLLA CASTELLERA 

XICOTS DE VILAFRANCA, per a l’any 2017. 

 Exp. 35/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb ELS GEGANTERS DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, en concepte d’ajut a les activitats del Ball. 

 Exp. 36/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’AGRUPACIÓ POLIFÒNICA 

DE VILAFRANCA, per a l’any 2017. 

 Exp. 37/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ FARASHA 

DANSA ORIENTAL I CREATIVA, per a l’any 2017. 

 Exp. 38/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el BALL DE FIGUETAIRES, en 

concepte d’ajut pel seu funcionament. 

 Exp. 39/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el BALL DE PANDEROS, en 

concepte d’ajut pel seu funcionament. 

Exp. 40/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el BALL DE GITANES, en 

concepte d’ajut pel seu funcionament. 

 Exp. 41/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el BALL D’EN 

SERRALLONGA, en concepte d’ajut pel seu funcionament. 

 Exp. 42/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el BALL DELS MALCASATS, 

en concepte d’ajut pel seu funcionament. 

 Donar per finalitzat el contracte administratiu de serveis d’atenció i funcionament de l’exposició 

de la Casa de la Festa Major amb l’empresa TRÍADE SCP. 

 Relacions Internacionals 

 Exp. 1/2017/RI_AS – Adherir-se a la Declaració del Dia d’Europa 2017 que promou el consell 

Català del Moviment Europeu. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia  

RECURSOS HUMANS –  

 Exp. 24/2017/RH_CN - Modificació del contracte de treball d’una treballadora, que passa a ser de 

jornada complerta i contractació d’una treballadora, mitjançat un contracte laboral temporal eventual 

per circumstàncies de la producció amb categoria laboral d’Auxiliar Educadora.  
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 Exp. 33/2016/RH_CN – Pròrroga de la durada del contracte laboral temporal eventual per 

circumstàncies de la producció a una treballadora. 

 SECRETARIA-GOVERNACIÓ –  

 Exp. 1/2017/OVP_AC – Aprovació de la celebració d’una cercavila, amb encesa de material 

pirotècnic, anomenada “Diabòlic” organitzada pel “BALL DE DIABLES DE VILAFRANCA”. 
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