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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 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 la instrucció per establir els criteris per a realitzar nomenaments interins o 

contractacions laborals temporals per l’exercici pressupostari 2017. 

 Desestimar les reclamacions prèvies interposades per diferents treballadors/es. 

 Aprovar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars Recepcionistes de la 

Policia Local. 

 Aprovar una comissió de serveis d’un funcionari per ocupar el lloc de treball amb categoria 

Inspector Policia Local. 

 Contractar a dos treballadors/es amb contracte d’obra i servei de durada determinada i d’interès 

social i categoria laboral d’Auxiliar d’Agent Cívic. 

 Gent Gran 

 Satisfer durant l’any 2017 a la Fundació Pinnae, l’import mensual per la cessió dels dos Casals 

de la Gent Gran del Tívoli i de l’Espirall. 

 Serveis Urbanístics 

 Fer el pagament del 30% de les certificacions d’obra núm. 1, 2 i 3 per les obres d’itinerari de 

vianants a la carretera BV-2127 Tram Vilafranca. 

 Satisfer el servei de lloguer de tanques d’obra al prat sobre la llosa del ferrocarril del 12 

d’agost al 2 de desembre de 2016. 

 Eximir a l’Institut Català de la Salut de l’obligació de presentar la garantia requerida com a 

propietari del sector SUD 4 La Pelegrina per les obres d’urbanització. 

 Prorrogar a FIATC-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, el contracte de serveis 

de l’assegurança de danys materials al patrimoni de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

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

Moja, núm. 18 N2-21. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres d’ampliació de la xarxa de 

subministrament d’electricitat afectant el PI els Cirerers Camí de l’Hostal, Polígon 5 parcel·la 9001. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres d’ampliació de la xarxa de 

telecomunicacions de fibra òptica de l’edifici del carrer Bisbe Morgades núm. 43. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de canalització de telecomunicacions 

dins de les obres de desplegament de fibra òptica al carrer Creixell, 1-87. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de canalització de telecomunicacions 

dins de les obres de desplegament de fibra òptica al carrer Alguer. 

Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de reforma de l’edifici situat al 

carrer Galceran núm. 1. 

 Medi Ambient 

 Aprovar la convocatòria pública  per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i 

persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats en el camp del medi ambient, 

durant l’any 2017. 

Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL, de 

les obres d’adequació genèrica de voreres al barri de Sant Julià. 



 Fixar els imports a satisfer a la Mancomunitat Intermunicipal  Penedès Garraf corresponents a 

la revisió de preus dels diferents serveis per a l’any 2017. 

 Deixar sense efecte l’adjudicació a l’empresa SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS SA, de les 

obres d’instal·lació d’un sistema de telegestió en el reg dels parterres de la Rambla Nostra 

Senyora. 

 Cultura 

 Subscriure amb l’entitat ÒMNIUM CULTURAL, conveni per a l’any 2017, per la cessió del local 

del carrer Banys número 11 de forma compartida amb l’entitat Institut d’Estudis Penedesencs. 

 

Certificacions 

 Aprovar la certificació número 1 relativa a les obres d’adequació genèrica de voreres al barri de 

Molí d’en Rovira. 

 Aprovar la certificació número 3 i última relativa a les obres de tancament de la Sala Petita de 

l’Auditori municipal a l’avinguda Catalunya, núm. 15. 

 

Ratificar Decrets de l’alcaldia  

RECURSOS HUMANS- 

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

desmuntatge durant el mes de febrer, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIO SOCIAL-  

 Sol·licitud a la Diputació de Barcelona la col·laboració per portat a terme diverses 

actuacions, en el marc de la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de 

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

 

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ- 

  Aprovació de la convocatòria pública i les bases específiques per a la concessió d’ajuts i 

subvencions (mitjançant convenis) a les ONGs de Vilafranca del Penedès, pels Projectes de 

solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament, any 2017.  

 

OCUPACIÓ I FORMACIÓ- 

  Encàrrec a tres professionals el servei docent  Ref. Itinerari IF001  Elaboració de vins i 

licors, Acció 002, Acció 003 i Acció 001, a les instal·lacions del CFO Francesc Layret i a l’escola de 

viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech. 
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