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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 d’agost de 

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

 

 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 8/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials i d’altres realitzats per personal 

laboral i funcionari durant el mes de juliol 2017. 

 Exp. 9/2017/RH_EX – Atorgar a una treballadora una ampliació de l’excedència voluntària. 

 Exp. 4/2017/RH_SEP – Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per un treballador 

contra la desestimació de la petició de comissió de serveis. 

 Exp. 16/2017/RH_CG – Abonar a un treballador una quantitat pels períodes en que substitueix a 

l’Inspector de la Policia Local. 

 Exp. 18/2017/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials, nocturnitats, festius, assistències 

a judicis i complements, realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de juliol 2017. 

 Exp. 522/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva de la plaça de Tècnic/a Mitjà/na Medi Ambient. 

 Exp. 523/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva de la plaça de Tècnic/a Arxiu Municipal. 

 Exp. 524/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva de la plaça de Tècnic/a Mercats. 

 Exp. 525/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva de la plaça de Tècnic/a d’Administració General Intervenció. 

 Exp. 52/2017/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal per 

obra i/o servei determinat i amb categoria laboral d’auxiliar tècnic de mobilitat. 

 Exp. 55/2017/RH_CN -  Contractar a un treballador amb categoria laboral d’Oficial 1a Gruista, en 

la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció.  

 Benestar Social 

 Exp. 88/2017/EG_CON – Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. 

 Exp. 89/2017/EG_CON – Subscriure i aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès, per col·laboració i suport a la Campanya de la Verema 2017. 

 Exp. 486/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions, 

mitjançant convenis, a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de 

l’atenció social a les persones. 

 Serveis Socials 

 Exp. 109/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 

núm. 27, 2n 6a. 

 Exp. 110/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 

3-5, 2n 1a. 

 Exp. 111/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 3, bloc 1, 1r 1a. 

 Exp. 112/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 21, 3r 1a. 

 Exp. 113/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 

núm. 16-22, Bl. 1, 3r 4a. 

 Exp. 114/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, 

núm. 39, 2n 3a. 



 

 Exp. 115/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Fèlix Mestre Nutó, 

núm. 8, 3r 2a. 

 Exp. 117/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 

núm. 3 , bloc 1, 2n 1a. 

 Exp. 118/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 

núm. 27, 4t 1a. 

 Exp. 119/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 

Vilafranca, núm. 17, 5è 4a. 

 Exp. 120/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 

3r. 

 Exp. 122/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitació de l’habitatge 

del passatge Lluís Mata Acedo, núm. 27, 4t 2a. 

 Exp. 123/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la 

Fruita, núm. 3-5, 2n 2a. 

 Exp. 124/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 

Ferrers, núm. 54, 1r. 

 Exp. 46/2017/CNT – Prorrogar amb l’empresa ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS SL (ELLAP), el 

contracte administratiu dels serveis per al Projecte d’intervenció socioeducativa per a adolescents i 

les seves famílies als Serveis Socials Bàsics. 

 Ensenyament 

 Exp. 62/2017/EG_CON – Modificar la clàusula desena del conveni de col·laboració amb la 

Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, en relació al cicle formatiu de grau superior d’Educació 

Infantil a l’IES Escola Intermunicipal del Penedès 

 Exp. 84/2017/EG_CON – Reduir mitja hora setmanal de docència per a tot el professorat a 

jornada completa, (i reducció proporcional a la jornada, a la resta) de les escoles de Música i de 

l’Arsenal i contractar els recursos docents addicionals necessaris. 

Exp. 485/2017/EG_SA – Satisfer a les escoles i instituts els imports dels ajuts econòmics a 

l’escolarització del tercer trimestre del curs 2016-2017. 

 Esports 

 Exp. 103/2017/ESP_GAE – Prorrogar amb l’empresa MÉSKELLEURE, SCP, el contracte 

administratiu de serveis destinat a la coordinació tècnica i monitoratge del programa “Les Tardes” 

curs 2017-2018. 

 Exp. 104/2017/ESP_GAE – Prorrogar amb l’empresa CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, 

el contracte administratiu de serveis destinat a la programació, coordinació i arbitratges del 

programa de competicions d’esport de lleure, curs 2017-2018. 

 Exp. 105/2017/ESP_GAE – Prorrogar amb l’empresa DIGITTECNIC SL, el contracte pels serveis 

de connexió i recepció d’alarmes, i manteniment d’equips a les instal·lacions esportives municipals. 

 Exp. 480/2017/EG_SA – Anul·lar subvencions, aprovades per la JGL del dia 26 de maig de 

2014, per diferents motius. 

 Exp. 481/2017/EG_SA – Anul·lar subvencions, aprovades per la JGL del dia 31 de desembre de 

2014, per diferents motius. 

 Exp. 482/2017/EG_SA – Reduir l’import de la subvenció a atorgar al Club Esportiu Xamba, 

aprovada per la JGL del dia 31 de desembre de 2014, pel Programa 4 de l’Esport Base. 

 Exp. 483/2017/EG_SA – Reduir l’import de la subvenció a atorgar a l’Associació de Veïns Molí 

d’en Rovira, aprovada per la JGL del dia 19 de setembre de 2016, per les activitats Milla Urbana i 

Torneig Bàsquet 3x3. 

 Exp. 484/2017/EG_SA – Anul·lar subvencions, aprovades per la JGL del dia 19 de setembre de 

2016, per diferents motius. 
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 Serveis Urbanístics   

 Exp. 10/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA DISTIBUCIÓ 

ELÈCTRICA, S.L.U. per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat mitjançant una 

nova línia subterrània de baixa tensió, afectant la Rambla Nostra Senyora, carrer Migdia i Santa 

Digna. 

Exp. 56/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A.U. pel soterrament d’instal·lacions de telefonia al carrer Ramon Freixas canonada 

Bisbe Morgades. 

 Aprovar el pagament de la factura lliurada per a GRUP CARLES, Gestió i Projectes, S.L. relativa 

al pagament del 50% del contracte dels serveis de Redacció del projecte d’instal·lacions per a la 

reforma de l’edifici de l’antic hospital.  

 Exp. 10/2017/CNT – Aprovar els preus contradictoris referents a la nova partida d’instal·lació 

de reg, a les obres d’urbanització de la zona verda del Sector Melió Residencial – UA 20 

adjudicades a Construccions Jordi riera SL. 

 Exp. 47/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, del subministrament, col·locació, 

legalització i urbanització d’una superfície per a jocs infantils.  

 Exp. 3/2017/URB_CI – Aprovar l’informe de condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 

finca dels carrer Marquès d’Alfarràs, núm. 17-19. 

 Exp. 1/2017/URB_VOL – Aprovar l’informe referent a la proposta de Reordenació de Volums 

corresponent a la finca situada al carrer General Cortijo, núm. 5 

 Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE, S.A., l’aval bancari dipositat en garantia de 

les obres de remodelació de l’Escola d’Art Arsenal FASE II. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 6/2017/SU_NV – Ratificar l’acta de compromís de l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS 

ALBORNÀ, a executar l’1% del pressupost d’adjudicació anual del contracte de servei de neteja 

viària, destinant-lo a la contractació d’agents cívics de la Vila. 

 Mercats 

 Exp. 52/2017/PE_MNS – Aprovar o denegar les adjudicacions per als llocs de venda vacants dels 

mercats de venda no sedentària. 

 Cultura 

 Exp. 39/2017/CNT – Aprovar la selecció de les tres empreses participants convidades a 

presentar la proposta d’idees pels serveis de disseny de la comunicació de la programació del 

teatre Cal Bolet i l’Auditori. 

 Exp. 85/2017/EG_CON – Subscriure conveni per a l’any 2017 amb CINE CLUB VILAFRANCA, 

pel funcionament habitual de l’entitat i per a l’organització i els premis de la Mostra de 

Curtmetratges anual. 

 Exp. 87/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ XARXA D’ESPECTÀCLES 

INFANTILS I JUVENILS, per a l’any 2017. 

 Exp. 487/2017/EG_SA – Satisfer al CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, 

l’import inicial per les despeses del Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès de l’any 2017. 

 Exp. 2325/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA SL, el 

subministrament i instal·lació d’un projector de vídeo amb dues òptiques per l’Auditori Municipal. 

 

 

 



Certificacions 

 Exp. 1480/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 i última, relativa a la instal·lació del nou 

enllumenat de l’Avinguda Vendrell, davant la Pl. Marià Manent. 

 Exp. 7/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres del trasllat d’una estació 

transformadora a l’aparcament darrera la Biblioteca Comarcal de Vilafranca. 

 Exp. OBO 16/2016 – Aprovar la certificació núm. 5, relativa a les obres d’adequació dels locals 

per a la instal·lació d’oficines a la ronda de Mar número 109 i 117 LOT-1 (Obra). 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia  

 RECURSOS HUMANS –  

 Exp. 53/2017/RH_CN – Contractació d’un treballador en la modalitat d’obra i servei i amb 

categoria d’Oficial 1a Jardineria. 

 Exp. 54/2017/RH_CN – Contractació d’una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i categoria laboral de Cuiner/a. 

 SALUT I CONSUM – 

 Exp. 2705/2017/CMN – Adjudicació a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL, el servei 

d’informadors/es socials, en la prevenció de drogues i conductes sexistes durant les nits de la Festa 

Major 2017 “Programa INFONIT”. 

 URBANISME – 

 Exp. 2575/2017/CMN – Adjudicació a CONSTRUCCIONS P. ROCA, S.A., del contracte 

administratiu menor de les obres d’adequació d’un local per a magatzem  imatgeria festiva de Festa 

Major situat al carrer Muralla dels Vallets núm. 26 – Beneficència núm. 24.  

 Exp. 29/2017/CNT – Adjudicació a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA, el contracte administratiu de 

les obres de reforma dels equipaments de la Plaça Doctor Bonet – Centre Cívic Espirall. 

 SERVEIS URBANS – 

 Exp. 2/2017/EG_CJC – Nomenament per formar part de la Comissió de Transport Públic de 

Vilafranca del Penedès en representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic. 
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Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


