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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 

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

 

 Hisenda 

 Exp. 61/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament, 

implantació i manteniment d’un aplicatiu per la gestió patrimonial de l’Ajuntament. 

 Exp. 5/2017/HIS_IFE – Donar compte de l’informe sobre el compliment de la llei de morositat i 

període mitjà de pagament a 30 de Setembre de 2017. 

 Benestar Social 

 Exp. 62/2017/CNT – Prorrogar el contracte administratiu dels Serveis d’Atenció Jurídica al 

Servei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) fins el 31 de desembre de 2018. 

 Serveis Socials 

 Exp. 156/2017/EG_CTB – Satisfer a la propietària de l’habitatge situat al c. Ponent, núm. 11 

1r., l’import mensual pactat en concepte de compensació per la cessió de l’habitatge a aquest 

Ajuntament per la seva utilització com a habitatge amb finalitats socials. 

 Exp. 60/2017/CNT – Prorrogar amb l’empresa ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS SL, el contracte 

administratiu de serveis d’Orientació Psicològica a l’espai familiar Casa Petita dels Serveis Socials 

Bàsics fins el 31 de desembre de 2018. 

 Gent Gran 

 Exp. 63/2017/CNT – Prorrogar el contracte administratiu dels serveis destinats a la 

dinamització personal i tallers de la memòria per a gent gran fins el 31 de desembre de 2018. 

 Serveis Urbanístics   

 Exp. 51/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de 

manteniment de les instal·lacions de calefacció, A.C.S. i gas als edificis de l’Ajuntament. 

 Exp. 3855/2017/CMN – Adjudicar a MATEU NIERGA, SL  el contracte administratiu menor 

d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Mas i Perera de Vilafranca del Penedès. 

 Exp. 707/2008 -  Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 15 

de desembre de 2008, per a la rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar en la finca del c. 

de Sant Pere, núm. 54. 

 Exp. OMA 5/2010 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 

17 de setembre de 2010, a HISPANO IGUALADINA SA per a la construcció d’una nau-taller amb 

instal·lació de rentat i estació de servei, en l’immoble situat a l’Av. Vilanova i la Geltrú, núm. 2 

(estació d’autobusos). 

Exp. OMA 78/10 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 22 

de juliol de 2011, a PJA RESIDENCIAL, SL per a la distribució interior de l’edificació existent en la 

finca situada al c. Amàlia Soler, núm. 66. 

 Exp. OMA 2/14 - Declarar la caducitat de la llicència atorgada, per acord de la JGL de data 3 de 

febrer de 2014, per a la construcció d’una piscina en la finca situada a l’Av. Lluís Companys, núm. 

50. 

 Exp. 43/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a la SOCIETAT 

D’ESBARJO CULTURA I ESPORTS LA PRINCIPAL, per realitzar obres de reparació de forjat en la 

zona posterior i instal·lació d’ascensor, en l’immoble situat a la Rbla. Nostra Senyora, núm. 37. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 339/2017/EG_QS – Habilitar una nova parada als voltants de la cruïlla de General 

Cortijo/Amàlia Soler, i agrupar la parada de la L2 del c. de Moja amb el c. de Ramon Freixas amb 

la que hi ha al c. d’Ignasi Iglesias amb c. de Moja. 



 Exp. 51/2017/EG_INF – Desestimar la sol·licitud de l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, SL de 

retorn de l’aval definitiu dipositat en l’adjudicació pel contracte administratiu del subministrament i 

plantació de l’arbrat municipal de Vilafranca del Penedès. 

 Exp. 3895/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa SINGULAR EGOLÒGIC, SL el subministrament de 

peces i reparació de contenidors tipus Easy, segons necessitats per al període de 6 de novembre de 

2017 a 5 de novembre de 2018. 

 Ocupació i Formació 

 Exp.  36/2017/EG_SR – Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa 

complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, dins del Pla “Xarxa de Govern Local 

2016-2019, línia 2 – PFI en modalitat Plans d’Iniciació Professional (PIP). 

 Exp. 98/2017/EG_CON – Aprovar el conveni específic de cooperació educativa entre 

l’Ajuntament i la Universitat de Autònoma de Barcelona, per tal que una estudiant del Grau en 

Pedagogia a la Facultat de Ciències de l’Educació pugui realitzar les pràctiques acadèmiques externes 

al servei d’Ocupació i Formació. 

  Promoció Turística 

 Exp. 24/2017/TUR_DT -  Aprovar  la proposta de preus públics per la Fira del Gall 2017. 

 Exp. 3740/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa ELÈCTRICA GÜELL, SA el contracte de 

subministrament i muntatge de les instal·lacions elèctriques de la Fira del Gall 2017.  

Exp. 3861/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa BS STAFF, SL el servei de vigilància de la Fira del 

Gall 2017. 

Ratificar Decret de l’alcaldia 

 RECURSOS HUMANS  

Exp. 67/2017/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant contracte laboral temporal 

d’interinitat per substitució d’un treballador amb dret a la reserva de lloc de treball, al servei de 

Promoció Econòmica.  
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