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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 42/2019/AJGL
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies

2. Exp. 101/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel Servei de manteniment dels 
servidors i cabines existents.
Hisenda

3. Exp. 27/2019/HIS_BCF – Retirat pel servei.
Activitats

4. Exp. 4/2019/EG_APP – Acceptar la proposta de tarifes per l’any 2020 formulada per 
l’ASSOCIACIÓ DE TAXISTES DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
Drets Socials

5. Exp. 2/2018/EG_SR – Fer reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats al 
compte de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019.
Urbanisme

6. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments i la modificació 
del contracte de les obres d’Urbanització de l’Eix de la Via, ÀMBITS 11,12 i 13.

7. Exp. 71/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa SECE, SA el contracte per a l’execució de les obres 
de millora d’una part de l’enllumenat públic i canvi de llumeneres LED.

8. Exp. 99/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per les obres de millora 
i rehabilitació del cementiri municipal.

9. Exp. 71/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de canvi 
d’ús d’un local a habitatge en l’immoble situat al carrer Torrelles de Foix, núm. 1. Baixos.

10. Exp. 80/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
rehabilitació d’edifici i instal·lació d’ascensor a l’immoble situat al carrer Indústria, núm. 3.

11. Exp. 4/2019/URB_PAR – Concedir llicència municipal per a la parcel·lació o divisió de la finca 
situada al carrer Sarriera, núm. 10 i Melió, núm. 15b.

12. Exp. 11/2019/URB_DPH – Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús 
de l’immoble del carrer Ponent, núm. 2.

13. Exp. 4408/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de l’Espirall i dels camps de 
futbol 2 i 3 de la zona esportiva.
Medi Ambient

14.Exp. 136/2019/EG_CON – Subscriure amb la SOCIETAT DE CAÇADORS PENYAFORT conveni 
amb l’objectiu que parcel·les de l’Ajuntament passin a formar part de l’Àrea Privada de Caça B-
10292.
Via Pública

15.Exp. 3256/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa RED DE OBRAS Y ASFALTADOS, SL 
(REDOASFALT, SL) les obres de reasfaltat de diferents carrers de Vilafranca.
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Promoció Econòmica
16. Exp. 747/2019/EG_SA – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE VILA 

conveni de col·laboració per les despeses d’instal·lació de la de la pista de gel, campanya de 
Nadal 2019-2020.

17. Exp. 753/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE 
VILA conveni de col·laboració per la implementació de la il·luminació de Nadal.

18. Exp. 104/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei de 
comercialització dels espais de les Fires de Maig 2020.

19. Exp. 140/2019/EG_CON – Rescindir el conveni subscrit amb l’ASOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
CENTRE VILA de cessió d’ús dels dos elements Smartpoints situats a la Plaça Sant Joan i al carrer 
de la Parellada, núm. 61.
Cultura

20.Exp. 95/2019/CNT – Adjudicar el contracte pel disseny de l’escenografia amb muntatge i 
desmuntatge i disseny de la producció artística i teatral i atrezzo de la Fàbrica de Joguines del 
Patge Raimon.

21.Exp. 103/2019/CNT – Declarar extingida la concessió demanial per a l’explotació del Bar de 
l’Escorxador.

22. Exp. 3810/2019/CMN – Adjudicar a CARROSSES MALLOL el lloguer de tres carrosses reials per 
a la Cavalcada de Reis de l’any 2020.
Relacions Internacionals

23.Exp. 9/2019/RI_PP – Renunciar a la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA per 
al Seguiment del Pla de Projecció Exterior de Vilafranca.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

24. Exp. 82/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i per a 
tasques de muntatge i desmuntatge durant el mes de desembre, per activitats relacionades amb 
les arts escèniques.

25. Exp. 83/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral de Conserge Especialista.
Cultura

26. Exp. 744/2019/EG_SA – Atorgar una subvenció al BALL DE DIABLES DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS en concepte de col·laboració amb l’edició del llibre “Interna quinquaginta annus 
infernum”.

27. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.

Punts inclosos per via d’urgència
Urbanisme

28. Exp. 6/2019/URB_OIM – Aprovar el modificat del projecte de les obres de Reforma i Ampliació de 
la Casa de la Festa Major.

29. Exp. 117/2019/CNT – Modificar el contracte per a l’execució de les obres de Reforma i Ampliació 
de la Casa de la Festa Major.
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30. Exp. 4114/2019/CMN – Adjudicar a SELCAT SL el contracte administratiu menor per les obres de 
Construcció del subministrament elèctric principal i de reserva pel nou pavelló annex al de la 
Gamba.

31. Exp. 4310/2019/CMN – Adjudicar a EXCAVACIONS CHE SL el contracte administratiu menor per 
les obres d’adequació de les restes arqueològiques de l’espai situat entre el Museu del Vi i la 
capella de Sant Pelegrí.
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