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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de març de 

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

 

 Alcaldia 

 Satisfer a l’ACADEMIA TASTAVINS SANT HUMBERT, l’import  per col·laborar a la Sala de tast 

Espai Penedès a Barcelona. 

 Hisenda 

 Aprovar l’exempció de la taxa per prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració 

Municipal en les activitats i instal·lacions, corresponent a la llicència concedida per l’activitat 

situada al carrer la Paloma, número 15. 

 Secretaria-Governació 

Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Adjudicar a l’empresa UNIPOST, S.A., el servei de notificacions certificades i comunicacions 

postals durant el període de gener a abril de 2017. 

 Recursos Humans i Organització 

 Contractar a una treballadora, mitjançant un contracte laboral eventual per circumstàncies de la 

producció, per reforçar el personal de Serveis Urbanístics, amb categoria laboral d’Arquitecte/a. 

 Atorgar a un treballador una pròrroga de l’excedència voluntària per interès particular. 

 Aprovar la relació de complements variables realitzats pel personal laboral i funcionari, durant el 

mes de febrer de 2017. 

 Aprovar la relació de les hores extraordinàries realitzades pel personal laboral i funcionari, 

durant el mes de febrer 2017. 

 Compres i Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis d’Assegurança de mort i invalidesa permanent 

absoluta dels empleats públics i càrrecs electes de l’Ajuntament.   

 Oac – Habitatge 

 Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, en relació a l’Oficina Local d’Habitatge, any 2017. 

 Benestar Social 

 Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, pels fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 

benestar social” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 Serveis Socials 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Campanar, núm. 8, 3r 1a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Castellers de Vilafranca, núm. 17, 5è 5a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Eugeni d’Ors, núm. 31, Àtic 1a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Ferrers, núm. 54, 1r. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 2, 2n 3a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Fruita, núm. 2, 2n. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Graupera, núm. 42, 2n B. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Josep Tarradellas, núm. 16-22, Bl. 1, 5è 1a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de les Cabanyes, núm. 27, 2n 6a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 3r 3a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Ponent, núm. 11, 1r. 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 2n 2a. 

 Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació d’un habitatge de protecció 

oficial, perquè sigui destinat a lloguer assequible a causa d’emergència econòmica i social. 

 



 Ensenyament 

 Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, pel Programa complementari de finançament de 

les llars d’infants municipals per al Curs 2015-2016, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 Salut i Consum 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de control de plagues.   

 Solidaritat i Cooperació 

 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per al Projecte 2779. 

 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, corresponent a l’exercici 

2017, per al Projecte 3050. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, del contracte referent al LOT 1 de les obres d’adequació 

dels locals de la Ronda de Mar, núm. 109 i 117. 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca situada al 

carrer Fruita, núm. 17 – carrer Graupera, núm. 28. 

 Aprovar l’expedient per a l’adjudicació per procediment obert, d’una concessió temporal sobre 

els terrenys situats al sector dels Cirerers per a equipament dedicat a l’ús de tanatori i serveis 

funeraris en general. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA, el lloguer de cabines sanitàries per a l’any 

2017. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa GREGORIO HP, SL, del contracte 

de les obres d’adequació genèrica de voreres al barri de la Girada  

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa PABASA EUROASFALT SA, del 

contracte de les obres de reasfaltat de diferents carrers de la vila.  

 Promoció Econòmica 

 Subscriure conveni de col·laboració amb l’Associació CLICK FACTORY FEST, per l’activitat de 

realització d’exposicions de temàtiques variades amb clicks de Playmobil. 

 Ocupació i Formació 

 Adjudicar a l’empresa  AULA F7, SLU, el servei de formació en ofimàtica dins del programa de 

treball i formació Línia A. 

 Aprovar l’Addenda 2,  al conveni marc de col·laboració amb l’entitat NOU SET EI, SCCL, per al 

desenvolupament de l’Acció Integrada “Vilafranca, Inclusió”.  

 Cultura 

 Adjudicar a l’empresa TRÍADE SCP, el servei d’intervenció arqueològica al Call Jueu de 

Vilafranca. 

 Adjudicar les empreses L’ODISSEA LLIBRES I MÚSICA, S.L., LA BEN NASCUDA LLIBRES I 

ACCIONS CULTURALS S.L., i ABACUS, SCCL, el subministrament de llibres pel fons de lectura de la 

Biblioteca Torras i Bages. 

 Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, pels fons de prestació “Activitats culturals de les 

festes majors” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 

CERTIFICACIONS 

 Aprovar la certificació primera i última, relativa a les obres de substitució de lluminàries de VSAP 

per LEDS al carrer Santa Clara i Igualada. 
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RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA I RESOLUCIÓ. 

RECURSOS HUMANS- 

  Contractació d’una treballadora, mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat per 

substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball, amb categoria laboral de 

cuiner/a. 

OCUPACIÓ I FORMACIÓ- 

  Adjudicació de les tasques de formació, Codis MF1325_1, MF1326_1, MF0432_1, MP0287 

i FCSL01, a les instal·lacions del CFO Francesc Layret i a les instal·lacions de la Unitat de Serveis.  

CULTURA- Adjudicació a l’empresa LA PERLA 29, S.L.  la representació de l’espectacle l’Hostalera, al 

teatre Cal Bolet. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


