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

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

 

 Protecció Civil    

 Prorrogar el conveni de col·laboració amb l’Associació de voluntaris de Protecció Civil, per a 

l’exercici 2017 i modificar el pacte 5è del conveni vigent. 

Prorrogar el conveni de col·laboració amb l’Agrupació de Vigilància d’Incendis Forestals, GEIF, 

per a l’exercici 2017. 

 Hisenda 

 Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de Multes de Circulació rendit per l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016.  

 Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació rendit per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016. 

 Desestimar dues sol·licituds de bonificació de l’impost sobre Béns Immobles de naturalesa 

urbana. 

 Resoldre una sol·licitud d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys. 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Nomenar funcionari de carrera a un treballador, amb categoria Agent de Policia Local. 

 Contractar a una treballadora amb modalitat de contracte laboral d’interinitat i amb categoria 

laboral de Tècnic/a Cultura. 

Declarar finalitzada la prestació de serveis d’un treballador per la seva jubilació anticipada. 

Modificar el contracte laboral d’un treballador, que passarà a ser de laboral fix. 

Contractació de treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu/va i de muntatge i 

desmuntatge durant el mes d’abril, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 

 Procediment Sancionador 

 Resoldre un expedient sancionador incoat contra un ciutadà, per incompliment de l’ordenança 

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

 Oac – Habitatge 

 Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, per a l’any 2017, en relació al programa de Mediació per al Lloguer Social. 

 Serveis Socials 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, núm. 39, 2n 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Ferrers, núm. 67, 1r. 

 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a FENSTER TANCAMENTS, SL, el contracte administratiu menor de les obres de 

tancament de fusteria d’alumini de la Unitat d’Estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional de 

Policia. 

 Adjudicar a 9 COVISEN, SL, el contracte administratiu menor de les obres de reparació de 

cobertes del cementiri. 

 Adjudicar a I. GORBAX, SL, el contracte administratiu menor de les obres de condicionament 

d’una àrea d’esbarjo per a gossos a la zona de La Girada. 

 Adjudicar a SELCAT 09, SL, el contracte administratiu menor per les obres d’instal·lació d’una 

estació transformadora a l’edifici del carrer Migdia, 22. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres d’instal·lació d’una piscina 

prefabricada en l’immoble situat al carrer Progrés, núm. 46. 



 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de construcció d’una piscina a 

l’immoble situat al Passatge Serra d’Ancosa, núm. 13. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de construcció d’habitatge 

unifamiliar aïllat amb piscina, en l’immoble situat al passatge Serra d’Ancosa, núm. 20. 

 Denegar la pròrroga  per les obres situades a la Rambla de la Generalitat, núm. 68. 

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

particulars, de les obres d’adequació d’un local per a joves en el carrer Baltà de Cela, núm. 45-47. 

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

particulars, de les obres de construcció d’una escala adaptada a l’edifici de la Plaça del Penedès, 

núm. 3. 

 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació d’un passeig i una àrea d’esbarjo per a 

gossos en la part posterior del Cementiri. 

 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació d’un local per a joves a l’antic mercat 

de la Pelegrina, al carrer Baltà de Cela, núm. 45-47. 

 Serveis Urbans 

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

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de manteniment i reparació de la flota de 

vehicles de la Unitat de Serveis. 

 Adjudicar a NOU VERD, SCCL, el contracte administratiu dels serveis de neteja i manteniment 

de les zones verdes, elements vegetals viaris i parcs del municipi. 

 Cultura 

 Subscriure conveni, per a l’any 2017, amb la COLLA FALCONS DE VILAFRANCA. 

 Subscriure conveni amb la COORDINADORA DE GRALLERS DE VILAFRANCA, en concepte d’ajut 

a les seves activitats. 

 Subscriure conveni, per a l’any 2017, amb l’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE VILAFRANCA. 

 Subscriure conveni, per a l’any 2017, amb l’ASSOCIACIÓ CREÀTIC. 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les entitats privades i 

persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic 

local, durant el període de l’1 de maig al 31 d’agost de 2017. 

 

Certificacions 

 Aprovar les certificacions números 1 i 1 bis, relatives a les obres de “Reparació de les Patologies 

detectades al pavelló esportiu La Gamba i actuacions exteriors per la recollida de les aigües de pluja”. 

 Aprovar la certificació número 10, relativa al contracte de direcció d’execució i la coordinació de 

seguretat i salut, del contracte de les obres del carrer Migdia núm. 22 (cantonada passatge Alcover).  

 

Ratificar Resolució 

 BENESTAR SOCIAL- 

  Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar el Programa Català de Refugi. 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  


