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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 

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

 

 Alcaldia 

Exp. 478/2017/EG_SA – Aprovar la despesa en concepte de l’aportació anual per a l’any 2017, 

segons conveni amb el CASINO UNIÓ COMERCIAL. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 7/2017/RH_EX – Prorrogar l’excedència voluntària d’una treballadora per a tenir cura d’un 

fill/a. 

 Exp. 8/2017/RH_EX – Atorgar a un treballador una excedència d’un any i amb dret a reserva del 

lloc de treball. 

 Exp. 8/2017/RH_FPS – Declarar finalitzat el contracte de treball d’un treballador per la seva 

jubilació anticipada. 

 Exp. 50/2017/RH_CN – Contractar a sis treballadors per un període de 6 mesos, mitjançant un 

contracte laboral temporal per obra  i /o servei determinat i amb categoria laboral d’Operari/a de 

Neteja. 

 Exp. 250/2017/RH_CSP – Contractar a un treballador en la modalitat de contracte laboral 

temporal d’interinitat i amb categoria laboral d’Enginyer/a Industrial. 

 Exp. 13/2017/RH_CG – Aprovar una comissió de serveis per un període d’un any, per tal que un 

treballador realitzi tasques d’Arquitecte/a Tècnic/a. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 221/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

Exp. 296/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

Exp. 302/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

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

 Serveis Socials 

 Exp. 81/2017/EG_CON – Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el COMITÉ DE 

LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT PENEDÈS, per tot l’any 2017. 

 Exp. 82/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ ENTRETOTS-

PENEDÈS, per a l’any 2017. 

 Ensenyament 

 Exp. 29/2017/EG_SR – Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, per al finançament dels cicles de formació específica de grau mitjà i/o 

superior d’arts plàstiques i disseny, curs 2015-2016. 

Exp. 84/2017/EG_CON - RETORNAT AL SERVEI per ampliar la seva documentació. 

 Exp. 31/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa AGORA CATERING SL, el contracte administratiu de 

subministrament de menjars elaborats per a les quatre llars municipals d’infants. 

Salut i Consum 

 Exp. 67/2017/EG_CON – Atorgar a l’entitat AMPERT - Associació Contra el Càncer, un ajut en 

concepte de col·laboració en les despeses de l’any 2016. 

 Exp. 71/2017/EG_CON – Subscriure amb l’entitat ASSOCIACIÓ GINESTA, conveni de 

col·laboració per a l’any 2017. 

 Exp. 72/2017/EG_CON – Subscriure amb l’entitat LLAMBRUSCA-ALZHEIMER PENEDÈS, conveni 

de col·laboració per a l’any 2017. 



 Exp. 454/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 

entitats privades sense ànim de lucre, relacionades amb la salut de les persones, durant l’any 

2017. 

 Gent Gran 

 Exp. 75/2017/EG_CON – Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió amb la FUNDACIÓ AMÀLIA 

SOLER, per la prestació del servei d’atenció domiciliària. 

 Serveis Urbanístics    

Exp. 2/2017/URB_OUR – Desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament el 

projecte d’Urbanització de l’Eix de la Via, àmbits 6 i 7, aparcament sobre la llosa entre els carrers 

Camp de Cellerot i Santa Digna i urbanització de la cruïlla del carrer Santa Digna i carrer Rafael 

Soler. 

 Exp. 26/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa, i el plec de clàusules 

administratives particulars, de les obres d’urbanització de l’Eix de la via, àmbit 6 i 7. 

 Exp. 1/2017/EG_CU – Aprovar definitivament l’expedient per a l’adjudicació d’una concessió 

temporal sobre terrenys al sector dels Cirerers, per a equipaments de titularitat i gestió privada. 

 Exp. 2364/2017/CMN -  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa GREGORIO 

HP SL, per les obres  d’adequació del local del tercer pis de la Pl. Penedès núm. 3, per a la 

Fundació Pro-Penedès. 

 Exp. 2405/2017/CMN – Adjudicar a F.VIDAL SA, el contracte administratiu menor pel 

subministrament, mobiliari per les dependències de la Policia Nacional. 

 Exp. 6/2017/URB_RAU – Aprovar el nou informe de les condicions urbanístiques i de viabilitat 

d’obres  a la finca del carrer Xicots de Vilafranca número 23. 

 Exp. 8/2017/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques referents a la 

proposta de divisió de l’habitatge situat a la finca del carrer General Prim número 9, 3a planta. 

 Exp. 42/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

reforma de la façana i rehabilitació interior de l’edifici situat al carrer de la Palma número 9. 

 Exp. 79/2016 – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres d’ampliació de 

l’habitatge situat a la finca del Polígon 9, parcel·la 51. 

 Exp. 85/2010 - Concedir una nova pròrroga per finalitzar les obres de rehabilitació i ampliació 

de l’immoble situat al carrer dels Ferrers número 78. 

 Aprovar els preus contradictoris i la certificació número 1 i liquidació, relativa a les obres de 

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

 Exp. 2995/2017/CMN – Adjudicar a I.GORBAX SL, el contracte administratiu menor d’obres per 

l’adequació del pati posterior de l’Escorxador. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 29/2017/EG_CER – Rectificar l’error numèric de l’import pres per la Junta de Govern Local 

de data 17 de juliol de 2017, de la certificació número 1 a favor de l’empresa PABASA 

EUROASFALT SA., relativa a les obres de reasfaltat de carrers de la Vila 2016. 

 Exp. 1/2016/CNT – Ratificar l’acta, signada per l’empresa NOU VERD SCCL i l’Ajuntament, 

d’adscripció de maquinària al contracte administratiu dels serveis de neteja i manteniment de les 

zones verdes, elements vegetals i parcs del municipi. 

 Exp. 3/2017/SU_GXT – Satisfer a l’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE 

TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU) la quota com a membre 

de l’entitat referent a l’exercici 2017. 

 Exp. 17/2017/EG_INF – Iniciar l’expedient d’imposició de penalització a l’empresa FUNDACIÓ 

PRIVADA MAS ALBORNÀ, per incompliment del contracte administratiu del servei de neteja de la 

via pública. 
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 Promoció Econòmica  

 Exp. 6/2017/PE_PAC – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ DE 

COMERMERCIANTS CENTRE VILA per a l’any 2017. 

 Exp. 74/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb l’empresa COMUNICACIÓ 

VINÀRIA SL per a la celebració de l’edició 2017 dels Premis Vinaris. 

 Exp. 79/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb la MANCOMUNITAT PENEDÈS 

GARRAF, fins a finalitzar el Pla de treball del Programa integral de foment de l’emprenedoria. 

 Exp. 3/2017/EG_CJC – Aprovar les dates de l’any 2018, per celebrar la FESTA DEL XATÓ, FIRES 

DE MAIG i la FIRA DEL GALL. 

Ocupació i Formació 

  Exp. 8/2017/OF_PFO -  Aprovar l’ADDENDA 4, al conveni marc de col·laboració per portar a 

terme l’”Acció Integrada VILAFRANCA, INCLUSIÓ, un projecte local en favor de la cohesió social”. 

 Exp. 80/2017/EG_CON – Aprovar l’ADDENDA al conveni de col·laboració amb al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de Programes de Formació i 

Inserció, del Pla de Transició al Treball (PTT). 

 Cultura 

 Exp. 2491/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa FUSVIPE, S.L., el canvi del parquet de la zona 

de l’escenari de l’Auditori Municipal. 

 Exp. 83/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb la SOCIETAT LA PRINCIPAL (EL CASAL), per 

la reforma i adequació dels lavabos del Casal. 

 Exp. 9/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa BOPBAA SLP, el contracte administratiu dels serveis 

de redacció de projecte i direcció de l’execució de la proposta museogràfica de la Casa de la Festa 

Major.   

Certificacions 

 Exp. 10/2017/CNT – Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres  d’urbanització de la 

Zona Verda Melió Residencial – UA 20.  

Exp. 25/2017/CNT – Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres d’adequació d’un 

passeig posterior al cementiri i Àrea d’esbarjo per a gossos. 

 Exp. 1138/2017/CMN – Aprovar la certificació número 1, relativa a les obres de tancament de 

fusteria d’alumini de la Unitat d’estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional de Policia.  

Exp. 22/2017/EG_CER – Aprovar la certificació número 2, relativa a les obres d’adequació 

genèrica de voreres al barri de Sant Julià. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia  

OCUPACIÓ I FORMACIÓ –  

 Exp. 23/2017/OF_PFO – Aprovació dels plans de treball que corresponen a les accions “Prospecció 

empresarial, intermediació i ocupació de qualitat” i “Innovació en la Promoció Econòmica”  i la 

sol·licitud de la pròrroga de la subvenció. 

 Exp. 24/2017/OF_PFO – Aprovació dels plans de treball i la sol·licitud d’una subvenció per les 

diferents accions, en el marc de la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig. 

Punts inclosos per via d’urgència 

 Recursos Humans –  

 Exp. 51/2017/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat i amb categoria laboral de Conserge Especialista. 

 Urbanisme –  

 Exp. 36/2017/URB_OMA -  Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres a 

l’immoble situat al carrer Amàlia Soler, núm. 110. 

 Exp. 38/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

substitució de la coberta, en l’immoble situat a la Plaça Sant Joan, núm. 13. 



 Exp. 46/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres 

d’instal·lació de plataforma elevadora i habilitació de pas en l’immoble situat a l’avinguda de 

Barcelona, núm. 78. 

 Exp. 51/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

rehabilitació de la planta primera en l’immoble situat a l’Avinguda de Barcelona, núm. 89. 

 Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL, la fiança dipositada en garantia de 

les obres de remodelació del carrer Mas i Parera i Carrer Antoni Acedo de Sopetran. 

 Exp. 3/2017/URB_OMA – Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar definitivament 

el projecte d’execució de les obres de Reforma dels equipaments de la Pl. Doctor Bonet,  - Centre 

Cívic Espirall. 

 Certificació -  

 Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres d’adequació d’un local 

per a joves al carrer Baltà de Cela, núm. 45-47. 
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