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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 de juliol de 

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

 

 Protecció Civil 

 Exp. 44/2017/CNT – Prorrogar el vigent contracte dels serveis preventius sanitaris per als actes 

organitzats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 4/2017/SEC_LT – Autoritzar el canvi de vehicle de la llicència de taxi núm. 1. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 22/2017/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 

circumstàncies de la producció d’una treballadora de l’Oficina Local d’Habitatge. 

 Exp. 46/2017/RH_CN – Concedir una jubilació parcial, i contractar temporalment a una 

treballadora mitjançant un contracte de relleu i amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà/na 

d’Ocupació i Inserció Laboral. 

 Exp. 47/2017/RH_CN – Concedir una jubilació parcial, i contractar temporalment a una 

treballadora mitjançant un contracte de relleu i amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà/na 

d’Ocupació i Inserció Laboral. 

 Exp. 7/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats per personal laboral i funcionari durant el mes de juny de 2017. 

 Exp. 12/2017/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials, nocturnitats, festius, assistències 

a judicis i complements, realitzats per personal laboral i funcionari durant el mes de juny de 2017. 

 Exp. 250/2017/RH_CSP – Considerar conforme a Dret l’exclusió de dos aspirants a participar al 

procés selectiu d’una plaça d’ Enginyer/a Industrial Superior. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Exp. 68/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’entitat FARMACÈUTICS 

MUNDI (FARMAMUNCI), per a l’any 2017. 

 Exp. 69/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’entitat ACAPS WILAIA ALT 

PENEDÈS, per a l’any 2017. 

 Exp. 70/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS 

DE PUERTO CABEZAS, per a l’any 2017. 

 Serveis Urbanístics   

 Exp. 2631/2017/CMN – Adjudicar a CRESPIERA SIMÓ DIAGONAL ARQUITECTURA SLP, la 

redacció i direcció d’obra del projecte Executiu de l’estructura pel projecte de reforma i ampliació 

de l’Antic Hospital. 

 Exp. 45/2017/CNT –Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars, per a contractar el subministrament, instal·lació i servei de 

manteniment d’un punt de càrrega elèctric per a vehicles. 

 Medi Ambient 

 Exp. 4/2017/MA_PMC – Aprovar el projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i 

estassada del sotabosc, al nucli de població de La Serreta. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 17/2017/EG_INF – RETORNAT AL SERVEI per ampliar la seva documentació. 

 Exp. 2/2017/SU_NV – Ratificar l’acta d’adscripció de la maquinària al contracte  administratiu 

dels serveis de neteja de la via pública. 

Promoció Turística 

 Exp. – Aprovar la creació del Grup de Treball “Seguiment Biosphere”. 

  

 



Cultura 

 Exp. 39/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de disseny de la 

comunicació de la programació del teatre Cal Bolet i l’Auditori. 

Certificacions 

Exp. 29/2017/EG_CER – Aprovar la certificació número 1 i liquidació, relativa a les obres de 

reasfaltat de carrers de la Vila 2016. 

Ratificar Decret de l’Alcaldia 

SERVEIS URBANS – Exp. 9/2017/SU_CTI – Sol·licitar al SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, la incorporació de dues noves expedicions Barcelona-Vilafranca 

de transport interurbà per carretera. 

 Punts inclosos per via d’urgència 

 SECRETARIA -  Exp. 28/2017/EG_SR – Sol·licitar a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA la subvenció 

destinada a Museu dels Castellers de Vilafranca. 

ENSENYAMENT – Exp. 453/2017/EG_SA – Fer una aportació extraordinària a l’EPEL INSTITUT 

MUNICIPAL DE FORMACIÓ, per les despeses de personal i de funcionament de l’EPEL. 
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