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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 

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

 

Protecció Civil 

Exp. 2628/2017/EG_SA – Prorrogar amb l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de 

Vilafranca del Penedès, el conveni de col·laboració per a l’exercici 2018. 

Exp. 2629/2017/EG_SA – Prorrogar amb l’Agrupació Ciutadana de Vigilància d’Incendis 

Forestals, GEIF, el conveni de col·laboració per a l’exercici 2018. 

Secretaria-Governació 

Exp. 37/2015 – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

Recursos Humans i Organització 

Exp. 37/2017/RH_CN – Prorrogar el contracte a una Auxiliar Administrativa del servei 

d’Ocupació i Formació. 

Exp. 40/2017/RH_CN – Prorrogar el contracte a un Tècnic Auxiliar d’Informàtica. 

Exp. 74/2017/RH_CN – Declarar vigents dos contractes laborals per obra i/o servei 

determinat de 2 AODL vinculats al programa Treball als Barris. 

Exp. 75/2017/RH_CN – Declarar vigents dos contractes laborals per obra i/o servei 

determinat de 2 AODL. 

Exp. 76/2017/RH_CN – Contractar a una treballadora amb categoria laboral de Conserge. 

Exp. 77/2017/RH_CN – Contractar a una treballadora, mitjançant un contracte laboral 

temporal eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Treballador/a 

Social. 

Exp. 78/2017/RH_CN – Prorrogar el contracte a una treballadora del programa Treball i 

Formació. 

Serveis Socials 

Exp. 197/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 

Vilafranca, núm. 17, 5è 6a. 

Exp. 198/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfol, 

núm. 1, 1r 1a. 

Exp. 199/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 

5, 1r. 

Exp. 200/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla  Nostra 

Senyora, núm. 39, 3r 1a. 

Exp. 201/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra 

Senyora, 39, 1r 2a. 

Exp. 202/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Plaça Fèlix Mestre 

Nutó, núm. 6, 4t 1a. 

Exp. 203/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra 

Senyora, núm. 39, 3r 2a. 

Exp. 204/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfor, 

núm. 1, 2n 2a. 

Exp. 205/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Gelida, núm. 

17, 4t 5a. 

Exp. 206/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Falcons de 

Vilafranca, núm. 33, baixos 1a. 



Exp. 207/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Plaça Pau Casals, 

núm. 8, 3r 1a. 

Exp. 208/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Nord, núm. 4, 

Esc. C, 1r 3a. 

Exp. 209/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, 

núm. 3-5, 2n 1a. 

Exp. 210/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep 

Tarradellas, núm. 16-22, Bl. 1, 5è 4a. 

Exp. 211/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Pau Casals, 

núm. 1, 1r 2a. 

Exp. 212/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra 

Senyora, núm. 39, 2n 1a. 

Exp. 213/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Eugeni d’Ors, 

núm. 31 Àtic 1a. 

Exp. 214/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, 

núm. 2, 2n. 

Serveis Urbanístics 

Exp. 25/2017/CNT – Aprovar els preus contradictoris i variacions dels amidaments del 

projecte d’obres d’un passeig i d’una àrea d’esbarjo per a gossos en la part posterior del 

Cementiri de Vilafranca, adjudicats a CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL.  

Exp. 26/2017/CNT – Adjudicar a UTE TEMPO FACILITY SERVICES-TECNOLOGIA DE 

FIRMES SA I NOU VERD, SCCL, el contracte administratiu de les obres d’urbanització de l’Eix 

de la via, àmbits 6 i 7. 

Exp. 29/2017/CNT – Aprovar els preus contradictoris i variacions en els amidaments del 

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

Espirall, adjudicats a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA. 

Exp. 2589/2017/CMN – Adjudicar a BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, el contracte 

administratiu menor dels serveis de la direcció d’obra d’urbanització de la via, àmbits 6 i 7. 

Exp. 3828/2017/CMN – Adjudicar el contracte administratiu menor dels serveis de 

Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d’urbanització de la via, àmbits 6 i 7. 

Serveis Urbans 

Exp. 4253/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa ETRA BONAL, SA, el subministrament i 

instal·lació de material per a la renovació dels equips semafòrics de la cruïlla d’avinguda de 

Vilanova i el carrer de Melió. 

Ocupació i Formació 

 Exp. 16/2017/OF_PFO – Aprovar l’annex del conveni de col·laboració del Consorci 

Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Associació l’Espiga 

Penedès, de modificació dels convenis aprovats per la JGL de data 26 de juny de 2017. 

Promoció Turística 

Exp. 27/2017/TUR_DT – Aprovar la proposta de preus públics dels galls d’edicions passades 

i regularització entrada infants a la Mostra Gastronòmica. 

Exp. 4496/2017/CMN – Adjudicar a ESPAI LLEURE DIVERTÀLIA SL, la contractació del servei 

de personal qualificat de suport per a l’oficina de Turisme, per a l’any 2018. 

Cultura 

Exp. 108/2017/EG_CON – Subscriure amb l’AGRUPACIÓ CULTURAL DELS RAIMONS DE 

PENYAFORT, conveni de col·laboració per l’organització i coordinació de les Festes de Sant 

Raimon 2018. 

Exp. 109/2017/EG_CON – Subscriure amb el BALL DE BASTONERS, conveni en concepte 

d’ajut pel seu funcionament. 
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Certificacions 

Exp. 29/2017/CNT – Aprovar la certificació número 2, relativa a les l’obres de reforma dels 

equipaments i de la Plaça Doctor Bonet – Centre Cívic Espirall. 

Exp. 36/2017/CNT – Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres de remodelació de 

l’espai entre blocs – Pl. Espirall. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

PROTECCIÓ CIVIL -  

Exp. 68/2017/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació administrativa del servei de 

manteniment dels aparells desfibril·ladors de titularitat municipal, adquisició d’un aparell i la 

formació del personal en el seu ús. 

RECURSOS HUMANS –  

Exp. 79/2017/RH_CN – Contractació per a tasques de muntatge i desmuntatge durant el mes 

de desembre, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 

PROJECTE PLA DE BARRIS A L’ESPIRALL –  

Aprovació de les modificacions del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall. 

Punts inclosos per via d’urgència 

RECURSOS HUMANS –  

Exp. 73/2017/RH_CN – Nomenar funcionari interí, per substitució transitòria del titular de la 

plaça, amb la categoria d’Operari. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


