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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 

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

 

 Seguretat Ciutadana 

Exp. 17/2017/CNT - Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques del subministrament d’un camió grua 

d’arrossegament per a la Policia Local. 

Exp. 18/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques del subministrament d’un vehicle híbrid 

policial. 

 Hisenda 

 Exp. 15/2017/HIS_DTP – Declarar l’activitat destinada a galeria d’art i museu a l’Avinguda 

Tarragona, núm. 112 d’especial interès o utilitat municipal i concedir a l’entitat MUSEUM OF 

LIBERALISM ART (MOLA) una bonificació de la quota tributària. 

 Recursos Humans i Organització 

 Declarar vigent el contracte d’una treballadora per portar a terme les accions del programa Joves 

en Acció per a recerca de feina. 

 Declarar vigent el contracte d’un treballador per portar a terme les accions del programa 

Itineraris de formació per a persones adultes. 

 Exp. 20/2017/RH_CN – Concedir a un treballador una jubilació parcial i contractar a una 

treballadora mitjançant un contracte de relleu i amb categoria laboral de Tècnica Mitjana d’Ocupació i 

Inserció Laboral. 

 Exp. 4/2017/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis d’un treballador, per la seva 

jubilació anticipada. 

 Exp. 1/2017/RH_LDL – Nomenar, amb efectes 4 d’abril de 2017, el Cap del servei de Recursos 

Humans i Organització. 

 Exp. 2/2017/RH_LDL – Nomenar, amb efectes 4 d’abril de 2017, el Cap de Serveis Socials . 

 Exp. 3/2017/RH_LDL – Nomenar, amb efectes 4 d’abril de 2017, la Cap de Serveis Urbanístics. 

 Exp. 4/2017/RH_LDL – Nomenar, amb efectes 4 d’abril de 2017, el Cap de Serveis Viaris. 

 Compres i Contractació 

 Exp. 23/2017/CNT -  Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques dels serveis de correspondència i 

notificacions postals. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 75/2017/PS - 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. 

 Exp. 76/2017/PS - 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. 

 Serveis Socials 

Exp. 51/2017/EG_CTB – Prorrogar el contracte d’utilització de l’habitatge situat al passatge 

Lluís Mata Acedo núm. 27, 4t 2a, com a habitatge amb finalitats socials. 

 Convivència i Ciutadania 

 Exp. 29/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb NOU SET Empresa 

d’Inserció SCCL. 

 Gent Gran 

 Donar per retirada l’oferta presentada per ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, al contracte 

de servei de dinamització personal i d’organització d’activitats saludables per a gent gran, per a 

l’any 2017.  



 Requerir a l’empresa VITAL ACTIVITY, perquè presenti la documentació acreditativa per a 

l’execució del contracte de servei de dinamització personal i d’organització d’activitats saludables 

per a gent gran, per a l’any 2017.  

 Igualtat 

 Ref. 28/2017/EG_CON – Aprovar l’adhesió formal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 

la Xarxa de municipis LGTBI. 

 Serveis Urbanístics 

 Modificar les condicions de la llicència concedida a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE 

VILAFRANCA, S.A. de l’actuació amb afectació del tram del carrer Banys des del carrer Vilobí fins el 

carrer Raval de la Font. 

 Aprovar i satisfer a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, la factura en concepte 

de les certificacions de l’obra números 1 i 2 (última) i a la direcció de l’obra d’urbanització de 

l’aparcament de la Pl. Àgora. 

 Satisfer a GREGORIO HP SL, l’import corresponent als treballs realitzats a l’edifici situat al 

carrer Ponent, núm. 15-17. 

 Medi Ambient 

 Exp. 10/2017/EG_SA – Concedir subvencions a entitats privades i persones físiques sense 

ànim de lucre que programin activitats d’interès públic local en el camp del medi ambient, any 

2017. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 996/2017/CMN – Adjudicar a SERRALLERIA CARBÓ, SL, el subministrament i col·locació 

d’una marquesina de parada de bus urbà. 

 Exp. 18/2017/EG_INF – Retornar a l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN SA, la fiança per 

l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de senyals direccionals per a l’eix de 

l’avinguda de Tarragona. 

 Promoció Turística 

 Aprovar i subscriure conveni de col·laboració amb L’ACADÈMIA TASTAVINS PENEDES “SAN 

HUMBERT” per la celebració del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès 2017. 

 Prorrogar l’acord existent i subscriure nou conveni de col·laboració per a l’any 2017, amb 

l’ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI (LCDV) per a promocionar i dinamitzar l’enoturisme a 

Vilafranca. 

 Exp. 4/2017/TUR_DT – Imputar al Consorci de Promoció Turística, el 10% de les despeses 

globals de manteniment de l’any 2016, de l’edifici del carrer Hermenegild Clascar, núm. 2. 

 Relacions Internacionals 

 Exp. 1100/2017/CMN – Adjudicar a LAVOLA 1981, SA, el contracte administratiu menor de 

serveis de consultoria tècnica, destinat al seguiment del projecte Vinyes per Calor. 

 Exp. 1/2017/RI_PP – Adherir-se al Manifest de suport a l’impuls de la formació professional a 

Espanya en l’àmbit de l’enoturisme presentat per ACEVIN. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres “d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, 

aparcament sobre la llosa costat Tarragona del C. Camp del Cellerot LOT 3 (Jardineria). 
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