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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 

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

 

 Hisenda 

 Exp. 144/2017/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa GEOSILVA PROJECTES, 

S.L., corresponent als treballs de producció i instal·lació de Les Estacions Sensorials del Camí del 

Vi. 

 Exp. 145/2017/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES 

DE VILAFRANCA, S.A.U., corresponent als treballs de licitació i adjudicació del contracte i direcció 

d’obres de l’espai de l’estació sensorial número 6 del Camí del Vi. 

 Exp. 3758/2017/CMN – Prorrogar a l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION, S.A., la subscripció dels serveis d’una plataforma d’hisenda local. 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 3/2017/SEC_LT – Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi núm. 12, el canvi de vehicle. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 23/2017/RH_CG – Assignar el complement de disponibilitat al lloc de treball de Tècnic/a i 

Tècnic/a Auxiliar de Comerç i Turisme. 

 Exp. 24/2017/RH_CG – Assignar a dos treballadors el complement per tasques de superior 

categoria com Caps de Grup. 

 Exp. 247/2017/RH_CSP – Nomenar un funcionari en pràctiques, amb la categoria d’Agent de la 

Policia Local. 

 Compres i Contractació 

Exp. 40/2017/CNT -  Adjudicar a l’empresa OFIGRÀFIC SERVEIS PER L’OFICINA, S.L., el 

contracte administratiu del subministrament, instal·lació i servei de manteniment i proveïment de 

consumible de 4 equips d’impressió multifunció. 

Exp. 3720/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS S.L.U., el 

servei de manteniment del programari AYTOS. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 402/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

 Serveis Urbanístics   

 Exp. 62/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat al carrer Rodolf Llorens i 

Jordana, núm. 11. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 14/2017/SU_GCV – Autoritzar a l’Escola Doctor Estalella i Graells i al Col·legi Vedruna 

Sant Elies, a tallar puntualment la circulació d’un tram del carrer Puigmoltó. 

 Cultura 

 Exp. 2598/2017/EG_SA – Transferir a VINSEUM, una aportació en concepte de col·laboració 

pel Festival MOST Penedès, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, per a l’any 2017. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 6, relativa a les obres d’adequació dels locals situats a la Ronda de 

Mar, núm. 109-117 LOT-1 (Obra). 

Punts inclosos per via d’urgència 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 61/2017/RH_CN – Contractar a diferents treballadors/es per a tasques d’auxiliar 

administratiu/va (taquilla) i tasques de muntatge i desmuntatge per activitats relacionades amb les 

arts escèniques, durant el mes d’octubre. 



 Serveis Urbanístics   

 Exp. 36/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa 

CONSTRUCCIONS F. MUNNE, SA, del contracte de les obres de remodelació de l’espai entre Blocs – 

Plaça Espirall. 
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