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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 

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

 

 Hisenda 

 Satisfer al CONSORCI PER LA AGESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) 

l’import de la quota d’associat de l’any 2017.  

Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Traslladar a una treballadora a Benestar Social. 

Compres i Contractació 

 Prorrogar a l’empresa PETROMIRALLES, S.L. el contracte de subministrament de carburant per a 

la flota de vehicles de l’Ajuntament.  

 Serveis Socials 

 Concedir a l’Associació RESSÓ VILAFRANCA una subvenció per la compra d’un vehicle furgó 

destinat al transport dels aliments per al Rebost Solidari. 

 Actualitzar l’import mensual del lloguer per a l’any 2017 de l’habitatge del C. Muralla dels 

Vallets, 12, 2n 1a. 

 Actualitzar l’import mensual del lloguer per a l’any 2017 de l’habitatge del C. Muralla dels 

Vallets, 12, 3n 1a. 

 Actualitzar l’import mensual del lloguer per a l’any 2017 de l’habitatge del C. Muralla dels 

Vallets, 12, 1n 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 2, 3r 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 39, 3r. 

 Salut i Consum 

 Prorrogar amb el LABORATORI DE SALUT PÚBLICA DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, 

el conveni de col·laboració per a l’any 2017. 

 Esports 

 Subscriure amb l’entitat FUTBOL BASE ESPIRALL-LES CLOTES, el conveni de col·laboració per 

a l’any 2017. 

 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar el contracte administratiu menor de serveis d’assessorament i col·laboració tècnica 

per a la reforma de l’edifici de l’antic hospital. 

 Adjudicar a TOLLUTOMO, SLP, el contracte administratiu menor de serveis de redacció del 

projecte executiu i la direcció de les obres a la planta baixa del carrer Migdia, 22. 

 Adjudicar a FENSTER TANCAMENTS, SL, el contracte administratiu menor de subministrament i 

col·locació de fusteria de l’obra de la Casa Feliu. 

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

particulars, del trasllat d’una estació transformadora a l’aparcament darrera de la Biblioteca 

Comarcal.  

 Desestimar la petició presentada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, 

SL, de modificació del contracte dels serveis de Neteja de les Instal·lacions dels Mercats Municipals 

de Sant Salvador i Mercat de la Carn. 

 Satisfer a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L. UNIPERSONAL, l’import dels drets de 

supervisió i treballs d’adequació de les instal·lacions existents en el C. Muralla dels Vallets (Casa de 

la Festa Major). 



 Retornar a l’empresa UTE COMET-ISVED-RIFA la fiança per les obres d’una caldera de 

biomassa, i obres de la xarxa de distribució de calor. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a FITOPATOLOGIA I NATURA SL, el contracte administratiu de serveis de defensa 

fitosanitària de l’arbrat. 

 Adjudicar a NOU VERD SCCL, al contracte administratiu dels serveis de plantació i 

subministrament de l’arbrat municipal. 

 Adjudicar a PABASA EUROASFALT, SA el contracte administratiu de les obres de reasfaltat de 

diferents carrers de la Vila. 

 Aprovar les dades i els càlculs presentats per l’empresa SABA Aparcamientos S.A. 

corresponents a l’explotació del 2016 de l’aparcament de pagament de la Plaça Penedès-Rambla 

Sant Francesc. 

 Aprovar l’informe que ha presentat l’empresa SABA Aparcaments S.A. corresponent a 

l’explotació del 2016 del servei d’aparcament regulat i vigilat en superfície. 

 Ocupació i Formació 

 Atorgar un ajut per formació fora del centre i pràctiques en empresa a l’alumnat de les accions 

formatives del projecte ADAPT II. 

 Relacions Internacionals 

 Acceptar provisionalment la subvenció per l’operació VINSEUM: Centre nacional de la cultura 

del vi. Fase 2, presentada en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 

 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 2 i última relativa a les obres d’adequació genèrica de voreres al barri 

Molí d’en Rovira. 

 Aprovar la certificació núm. 1 i única relativa a les obres de l’àrea d’esbarjo per a gossos al 

polígon industrial de Llevant. 

 Aprovar la certificació quarta relativa a les “obres i instal·lacions de desenvolupament, 

subministrament, instal·lació i actuacions posteriors d’una caldera de biomassa , i obres de la xarxa 

de distribució de calor”·  

 

Ratificar Decret de l’alcaldia 

OCUPACIÓ I FORMACIÓ – Adjudicació a l’empresa FUNDACIÓ CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU 

I SOCIO CULTURAL, FUNDACIÓ PRIVADA (ESCOLA EFA), la docència del certificat de professionalitat 

SSCB0209. 
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Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


