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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Acceptar la proposta de tarifes per a l’any 2017 formulada per l’ASSOCIACIÓ DE 

TAXISTES DE VILAFRANCA. 

 Prendre coneixement dels preus dels serveis per al 2017 comunicats per l’empresa 

funerària ALTIMA – SERVEIS FUNERARIS DEL PENEDÈS. 

 Recursos Humans i Organitzacio 

 Prorrogar els contractes a tres treballadors en categoria de tècnic mig d’Ocupació A-2. 

 Prorrogar el contracte a una tècnica amb la mateixa categoria. 

 Nomenar funcionari de carrera, amb caràcter definitiu, dins de l’escala d’administració 

especial, Tècnic Superior en Dret de Recursos Humans. 

 Traslladar a dues treballadores amb categoria d’administratives al departament de 

Procediment Sancionador.  

 Adscriure a una treballadora a una plaça d’Administrativa de la plantilla de personal 

funcionari. 

 Atorgar a una treballadora una excedència voluntària, amb reserva de lloc de treball, 

per tenir cura d’una fill/a. 

 Declarar finalitzada la prestació de serveis d’ un treballador, per la seva jubilació 

anticipada. 

 Declarar extingida la relació laboral amb una treballadora, amb motiu de la seva 

jubilació. 

 Prorrogar la comissió de serveis d’un treballador amb el càrrec de Cap de Sistemes. 

 Prorrogar la contractació d’un/a Tècnic mig, per portar a terme les accions del 

programa Joves en Acció per la recerca de feina. 

 Prorrogar el contractació d’un Tècnic mig, per portar a terme la pròrroga del programa 

Itineraris de formació per a persones adultes. 

 Rectificar l’acord de la JGL del passat dia 19 de desembre de 2016, en relació al salari 

indicat en la contractació d’una treballadora per les tasques de dinamització comunitària. 

 Informatica 

 Adjudicar a l’empresa HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. el servei de 

manteniment de la infraestructura dels servidors centrals de la xarxa informàtica 

corporativa per a l’any 2017. 

 Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS SL el servei de manteniment de 

l’equipament electrònic de la xarxa de telecomunicacions corporativa per a l’any 2017. 

 Adjudicar a l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTRICA APLICADA, S.L. 

(SAVIA) el servei de suport i manteniment del programa informàtic de gestió de recursos 

humans i nòmina “GINPIX”. Per a l’any 2017. 

 Serveis Socials 

 Prorrogar el contracte de lloguer de l’habitatge del carrer de la Palma núm. 24, 2n 2a. 

 Sol·licitar a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA l’adjudicació d’un habitatge de 

protecció oficial, per causa d’emergència econòmica i social 

 Ensenyament 

 Acceptar l’ajut de la diputació de Barcelona referit al suport per l’actuació “Projecte 

més música” 

 

 



 

 Esports 

 Satisfer a l’EMA Arsenal Institut Municipal de Formació, l’import corresponent als 

costos per les activitats artístiques del Programa “Les Tardes” del curs 2016-2017. 

 Atorgar una subvenció al FUTBOL CLUB VILAFRANCA per col·laborar en les despeses 

extraordinàries derivades de la fase final d’ascens de categoria del Club. 

Joventut 

 Aprovar la proposta de conveni i pla de treball d’un estudiant per a la realització de les 

pràctiques curriculars dels seus estudis de formació professional, al servei de Joventut. 

 Cultura 

 Atorgar una subvenció a la Colla FALCONS DE VILAFRANCA, per a la millora del seu 

local social. 

 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RRHH-  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte laboral temporal 

per obra i/o servei determinat i categoria laboral Tècnica de Promoció Econòmica, 

A-2. 

  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte laboral temporal 

per obra i/o servei determinat i categoria laboral tècnica Mitjana d’Ocupació. 

  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte laboral temporal 

per obra i/o servei determinat i categoria laboral Tècnica d’Ocupació. 

  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i categoria laboral de Tècnica Auxiliar 

Informàtica. 

  Contractació de treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu/va i de 

muntatge i desmuntatge, per activitats relacionades amb les arts escèniques 

durant el mes de gener 2017. 

  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i categoria laboral de Conserge 

Especialista. 

  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte d’obra i servei de 

durada determinada d’interès social i categoria d’operària de neteja. 

  Contractació a dues treballadores, mitjançant un contracte d’obra i servei 

de durada determinada d’interès social i categoria d’auxiliar administrativa. 

  Contractació a una treballadora, mitjançant un contracte d’obra i servei i 

categoria laboral d’auxiliar d’educació. 

JOVENTUT- Adjudicació a l’empresa BS STAFF SL, el servei d’atenció de la sala 

d’estudi Escavi durant l’any 2017. 

URBANISME-  Aprovació de la certificació número 4 per les obres d’adequació d’un local 

al segon pis de l’edifici de la plaça del Penedès número 3. 

        Aprovació de la certificació número 2 per les obres d’urbanització de l’Eix 

de la Via, àmbit 6 aparcament sobre la llosa LOT 1. 

 

S.URBANS-    Adjudicació a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES, SL, el servei de la poda 

de 80 arbres tipus oms. 

        Rectificació de l’apartat del Plec Administratiu de clàusules particulars per 

a la contractació dels serveis de plantació de l’arbrat municipal. 

        Rectificació de l’apartat del Plec Administratiu de clàusules particulars per 

a la contractació dels serveis de defensa fitosanitària de l’arbrat municipal. 
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PROMOCIÓ  

ECONÒMICA- Contractació de l’empresa RV EDIPRESS per elaborar i desenvolupar 

l’estrategia de Comunicació, Màrqueting, Fotografia, Esdeveniments i Publicitat 

per a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior. 

        Aprovació dels contractes de patrocini MAPPING 2016. 

PROMOCIÓ 

TURÍSTICA- Contractació de l’ampliació del servei de vigilància per la Fira del Gall a 

l’empresa BASTER MARTIN SEGURIDAD SL. 

ENSENYAMENT- Bestreta a compte del mes de gener de 2017, de l’aportació municipal a 

l’EPEL Institut Municipal de Formació. 

 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


