
 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 

 

     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 

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

 

 

 Hisenda 

 Exp. 3/2017/HIS_IFE - Donar compte de l’informe presentat pel Sr. Interventor i la Sra. 

Tresorera a 30 de juny de 2017, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de 

morositat i període mitjà de pagament . 

 Exp. 40/2017/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 

béns immobles, per la finca de l’Av. Catalunya, 12, Esc. A, 4t 1a. 

 Exp. 44/2017/HIS_DTP – Aprovar la baixa de càrrecs valor corresponents a l’Impost sobre  

Béns Immobles de l’exercici 2017 a nom de la COMINITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

ESPIRALL, 58. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 4/2017RH_PP – Traslladar a dues treballadores a Serveis Urbanístics. 

 Exp. 5/2017/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal que una treballadora ocupi el lloc 

de treball de Responsable de Plantejament , Llicències i Habitatge. 

 Exp. 6/2017/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal que un treballador desenvolupi 

les tasques com a Responsable de Planificació. 

 Exp. 5/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora com a personal laboral fix, i amb categoria 

laboral de Tècnic/a Mitjà/na de Participació Ciutadana. 

Exp. 13/2017/RH_CG – RETORNAT AL SERVEI per aportar proposta novament 

estudiada. 

 Exp. 48/2017/RH_CN – Contractar a dos treballadors en la modalitat d’eventual per 

circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Oficial 2a Manteniment General. 

 Exp.  49/2017/RH_CN – Contractar a diferents treballadors/es  per a tasques d’auxiliar 

administratiu/va (taquilla) i tasques de muntatge i desmuntatge per activitats relacionades amb les 

arts escèniques, durant el mes d’agost i setembre. 

 Exp. 2/2017/RH_POR - Aprovar la redistribució de les funcions associades a Habitatge entre 

diferents Serveis Municipals. 

Exp. 1/2017/RH_RLT - Aprovar l’ampliació de les tasques assignades a l’Inspector d’Obres. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 112/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 115/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 194/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Serveis Socials 

 Exp. 76/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2017 amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès i la Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès, per gestionar el servei de 

“PUNT DE TROBADA”. 

 Exp. 77/2017/EG_CON – Prorrogar, per a l’any 2017, el conveni de col·laboració amb CÀRITAS 

DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, per una cessió temporal de l’edifici destinat a Alberg 

de transeünts. 

 Exp. 78/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, 

per regular les condicions respecte al casal d’Estiu i el Campus de Bàsquet de l’any 2017. 



 

 Ensenyament 

 Exp. 2638/2017/CMN - Adjudicar a l’empresa DOIT SISTEMAS MULTISENSORIALES SL, el 

subministrament de material per a l’espai multisensorial de la llar municipal d’infants Lola Anglada. 

 Salut i Consum 

 Exp. 20/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb LA FUNDACIÓ AGRUPACIÓ, 

per dur a terme dues activitats relacionades amb la promoció d’estils de vida saludable. 

 Esports 

 Exp. 49/2017/EG_INF – Retornar a l’administrador concursal de l’empresa SEUBAS SALVANS 

SL, l’aval bancari dipositat per les obres de reforma integral de les piscines d’estiu del complex 

Aquàtic. 

 Serveis Urbanístics   

 Exp. 10/2017/CNT - Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres 

d’Urbanització de la Zona Verda Sector Melió Residencial – UA 20. 

 Exp. 22/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres d’adequació 

del Local per a Joves a l’antic Mercat de la Pelegrina. 

 Exp. 25/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres d’adequació 

passeig posterior Cementiri i àrea d’esbarjo per a gossos.  

 Exp. 37/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars, de les obres de reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major. 

 Exp. 30/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars, de les obres de Restauració del Claustre del Convent dels Trinitaris. 

 Exp. 4087/CMN – Aprovar els preus contradictoris de les obres d’adequació dels locals per a la 

instal·lació d’oficines a la Ronda de Mar núm. 109-117, LOT-3 (informàtica). 

 Exp. OBO7/2016 – Aprovar els preus contradictoris de les partides extres que figuren a la 

certificació núm. 4 i aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres d’adequació dels locals de la 

Ronda de Mar número 109-117, LOT 1 (obra). 

 Exp. 31/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a RESIDÈNCIA 

ANGLADA VIA, per les obres  d’ampliació en l’immoble situat al carrer Hermenegild Clascar, núm. 

17. 

 Exp. 45/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

reforma i canvi d’ús de local a habitatge a l’immoble situat al carrer Bisbe Estalella, núm. 12, 

baixos 3a. 

 Exp. 3/2017/URB_DPH – Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i 

ús de la finca situada a la plaça de l’Oli, núm. 3. 

 Ocupació i Formació 

 Exp. 1/2017 -  Abonar  el 50% de les quanties totals retingudes de la paga extraordinària del 

mes de desembre de 2012 i disposar l’augment de l’1% de les retribucions ordinàries als empleats de 

l’Institut Municipal de Formació, amb efectes d’1 de gener de 2017. 

 Promoció Turística 

 Exp. 1139/2017/CMN – Anul·lar l’encàrrec, aprovat per la Junta de Govern de 2 de maig, a 

l’empresa AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS SL. per la realització del Pla Màrqueting 

Turístic. 

Certificacions 

 Exp. OBO 7/2016 – Aprovar la certificació número 1 relativa a les obres d’adequació dels locals de 

la Ronda de Mar, núm. 109 i 117, LOT-3. 
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

SECRETARIA – Exp. 5/2017/SEC_LT – Donar de baixa a dos conductors de la prestació del servei 

de taxi de les llicències núm. 7 i 8, i autoritzar a un altre conductor a prestar el servei de taxi 

municipal de les mateixes llicències núm. 7 i 8. 

URBANISME – Exp. 2/2017/URB_OIM – Aprovació del projecte d’execució de les obres de 

Rehabilitació parcial del Claustre dels Trinitaris al C. de la Font número 43. 
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Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


