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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de setembre 

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

 

 Seguretat Ciutadana 

 Exp. 17/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL, el contracte 

per al subministrament d’un  camió grua d’arrossegament, per a la Policia Local. 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 6/2017/SEC_LT – Donar de baixa un conductor i autoritzar a un altre per a prestar el servei 

de taxi municipal de les llicències núm. 7 i 8 de titularitat  EXCAVACIONS MIM SARROCA, SL.  

 Exp. 15/2017/SEC_RP – Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 7/2017/RH_CSP – Contractar a dues treballadores com a personal laboral fix, amb 

categoria Psicòleg/a. 

 Exp. 247/2017/RH_CSP – Nomenar a cinc funcionaris en pràctiques amb categoria d’Agent de la 

Policia Local. 

 Exp. 248/2017/RH_CSP – Declarar amb caràcter exprés la persona seleccionada en el procés 

selectiu d’una plaça de Tècnic/a Cultura, en la modalitat de contracte laboral temporal d’interinitat. 

 Exp. 527/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Gestió Intervenció. 

 Exp. 19/2017/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials, realitzats pel personal laboral i 

funcionari d’aquest ajuntament durant el mes d’agost de 2017. 

 Exp. 21/2017/RH_CG – Assignar un complement mensual a un treballador per la realització de 

tasques de superior categoria com Administratiu/va. 

 Exp. 22/2017/RH_CG – Assignar la percepció del complement de disponibilitat al lloc de treball 

de Tècnic/a Igualtat i Cooperació de la plantilla de personal laboral. 

 Exp. 2/2017/RH_CMC – Acordar l’adscripció d’un treballador al lloc de treball de Responsable 

d’Activitats. 

 Exp. 9/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores i serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes d’agost de 2017. 

 Serveis Socials 

 Exp. 14/2017/EG_SR – Aprovar la signatura de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la 

Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017, per al funcionament d’un servei d’intermediació pels 

deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC). 

 Serveis Urbanístics 

 Acceptar provisionalment les subvencions per a les operacions “Ecosistema d’innovació del 

Penedès i canvi de Model Energètic” i “Coordinació PECT” presentades en el Programa operatiu 

FEDER Catalunya 2014-2020. 

 Exp. 916/2006 - Concedir una nova pròrroga per finalitzar les obres de construcció d’un 

habitatge unifamiliar en la finca situada al carrer Creixell núm. 87. 

 Exp. 52/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en l’immoble situat al passatge Serra 

d’Ancosa, núm. 19-21. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 3467/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa FERRET CASULLERAS SL, el subministrament de 

material de construcció fungible. 

 



 Cultura 

 Exp. 1791/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa ACÚSTICS AMBIENT SL, el servei de 

condicionament acústic de la Sala d’Actes de l’Escorxador. 

Certificacions 

 Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació número 2, relativa a les obres de reforma i ampliació 

de l’edifici La Pelegrina, carrer Baltà de Cela núm. 45-47. 

 Exp. 25/2017/CNT – Aprovar la certificació número 2, relativa a les obres  d’adequació d’un 

passeig posterior al cementiri i Àrea d’esbarjo per a gossos. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolució 

 RECURSOS HUMANS –  

 Exp. 59/2017/RH_CN – Modificar els contractes de treball de dues treballadores de llars d’infants. 

 Exp. 60/2017/RH_CN – Contractació d’una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

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

 OCUPACIÓ I FORMACIÓ – 

 Exp. 33/2017/EG_SR – Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la concessió d’una 

subvenció per a la realització de 4 Certificats de professionalitat i l’especialitat Aprendre a aprendre. 

 PROCEDIMENT SANCIONADOR -  

 Exp. 307/2017/PS -  Resolució d’un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

Punts inclosos per via d’urgència 

SERVEIS SOCIALS –  

Exp. 2181/2017/EG_SA – Fer una nova aportació a l’Associació RESSO VILAFRANCA per les 

despeses de funcionament del Rebost Solidari. 

URBANISME – 

Exp. 50/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives  particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de conservació i manteniment 

de l’enllumenat públic i semàfors. 
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