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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de maig de 

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

 

 

 Seguretat Ciutadana 

 Exp. 17/2017/CNT – Declarar deserta la licitació del subministrament d’un camió grua, 

d’arrossegament de primera mà polivalent i equipament complementari, per a la Policia Local. 

 Hisenda 

 Exp. 49/2017/EG_CON – Deixar sense efecte el conveni, entre l’Ajuntament de Vilafranca i 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de 15 de setembre de 2004. 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 4/2017/AEE_CPMA - Autorització per a vendre material pirotècnic al C. Oriol, núm. 8. 

 Exp. 5/2017/AEE_CPMA - Autorització per a vendre material pirotècnic al C . Valls, núm. 24. 

 Exp. 6/2017/AEE_CPMA - Autorització per a vendre material pirotècnic al C . Tossa de Mar, núm. 

22. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 22/2016/RH_CN – Declarar vigent el contracte d’un treballador, per un període de 6 mesos 

addicionals. 

 Exp. 6/2017/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb un treballador, amb motiu de la 

seva jubilació definitiva. 

 Exp. 7/2017/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials (nocturnitats, festius, assistències 

a judicis i complements), realitzats pel personal laboral i funcionari, durant el mes d’abril 2017. 

 Exp. 5/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris), 

realitzats pel personal laboral i funcionari, durant el mes d’abril 2017.  

 Exp. 1/2017/RH_CSP – Considerar conforme a Dret l’exclusió provisional de 2 aspirants del 

procés selectiu d’1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Recursos Humans, per no complir els requisits de 

titulació previstos a les bases reguladores del procés selectiu. 

 Serveis Socials 

Exp. 57/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 

Campanar, núm. 8, 1r 2a. 

Exp. 58/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 

Galceran, núm. 5, 3r. 

Exp. 59/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitació de l’habitatge 

del carrer Eugeni d’Ors, núm. 31, Àtic 1a. 

Exp. 61/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 

Graupera, núm. 42, 3r A. 

Exp. 62/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del passatge Lluís Mata Acedo, 

núm. 27, 4t 2a. 

Exp. 63/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitació amb dret a ús d’espais comuns a 

l’habitatge del carrer Joan XXIII, núm. 7-9, 3r 1a. 

Exp. 64/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Eugeni d’Ors, núm. 

31, Àtic 1a. 

Exp. 65/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del Carrer Galceran, núm. 5, 2n. 

Exp. 66/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 

núm. 4, 1r 2a. 

Exp. 67/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 54, 2n. 

Exp. 68/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 

núm. 16-22, Bl. 1, 1r 3a. 

Exp. 69/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Campanar, núm. 8, 1r 

1a. 



Exp. 70/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 

2n 2a. 

Exp. 71/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 27,  

3r 6a. 

Exp. 72/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 3-

5, 1r 2a.   

Exp. 73/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Moja, núm. 17, 3r 6a. 

Exp. 74/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 

núm. 27, 2n 6a. 

Exp. 75/2017/EG_CTB - Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Eugeni d’Ors, núm. 

31, Àtic 1a. 

 Convivència i Ciutadania 

 Exp. 19/2017/EG_SR – Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per l’actuació 

“Desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis 

de mediació ciutadana”· 

 Salut i Consum 

 Exp. 48/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració, per a l’any 2017, amb el 

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, en 

matèria de gestió del Cens Municipal d’Animals de Companyia. 

 Esports 

 Exp. 417/2017/EG_SA . Resoldre la convocatòria de subvencions a entitats esportives i 

persones físiques, les quals participen en competicions esportives d’alt nivell, sense ànim de lucre i 

en condicions d’amateur, durant el curs 2016/2017. 

Exp. 418/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, per la 

pràctica d’activitats físiques i esportives continuades dels infants. 

 Gent Gran 

 Exp. 2007/2017/CMN – Adjudicar a VIATGES INTERNACIONAL GAVA, SA. el servei de gestió 

per l’estada de les persones grans, en el marc de les colònies per a la gent gran 2017. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 16/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GÜELL, SA, INSTAL·LACIONS REQUEJO, 

SL., i ISTEM, SLU., el contracte administratiu dels serveis de manteniment de les instal·lacions 

d’electricitat dels edificis municipals, per un període de dos anys. 

 Exp. 1480/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa SELCAT 09, SL., el contracte administratiu 

menor del subministrament i instal·lació del nou enllumenat de l’Avinguda Vendrell, davant la Pl. 

Marià Manent. 

 Exp. 1622/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa MATERIALS CUSCÓ, SL., el contracte 

administratiu menor de subministrament de materials de construcció per a les obres de 

rehabilitació d’habitatges. 

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

les obres de “Urbanització de l’entorn del nou centre d’atenció primària CAP La Pelegrina”. 

 Exp. 18/2017/EG_SR – Fer el pagament a la Diputació de Barcelona de l’import del 35% del 

cost de l’actuació “Redacció del Projecte executiu d’intervenció al claustre dels Trinitaris de 

Vilafranca del Penedès”. 

 Exp. 15/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

reforma de la façana posterior en l’immoble situat al carrer Ferrers, núm. 65. 

 Exp. 17/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres de fonamentació de nous 

mòduls prefabricats, en l’immoble situat a l’avinguda Europa, núm.40-42. 

 Exp. 13/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a l’empresa ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per les obres d’ampliació de la xarxa de subministrament 

d’electricitat, afectant el carrer Casal.  
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 Exp. 29/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a l’empresa 

TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., pel desmuntatge i retirada  de cable coaxial a la xarxa de 

telecomunicacions en paral·lel a la carretera B212. 

 Satisfer a KEN, S.L., l’import corresponent a la diferència del preu just amb premi d’afecció del 

5% inclòs, entre el fixat pel Tribunal Superior de Justícia i l’aprovat pel Jurat d’expropiació, 

corresponent a l’expropiació de part de la finca del carrer H. Clascar, núm. 4. 

 Exp. 6/2017/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 

finca del C. Xicots de Vilafranca, núm. 23. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 5/2017/EG_BDB – Autoritzar a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, a donar de 

baixa la màquina fregadora Aquazura matrícula E8552BDN a tots els efectes. 

 Acceptar la sol·licitud de l’empresa NOU VERD SCCL, del canvi de forma de constitució de la 

garantia, licitació del manteniment de parcs i jardins. 

 Ocupació i Formació 

 Exp. 8/2017/OF_PFO – Aprovar l’Addenda 3 al conveni de col·laboració amb l’entitat NOU SET 

EI, SCCL.,  per al desenvolupament de l’Acció Integrada “Vilafranca Inclusió” 

Ratificar Decret de l’Alcaldia 

ENSENYAMENT – Sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’una 

subvenció per al finançament de tres cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts 

plàstiques i disseny, impartits en l’Escola municipal d’Art Arsenal, per al curs 2015-2016. 
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