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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  27 de maig de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 25/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa TRADESEGUR, SA el contracte per l’adquisició d’un 
cinemòmetre de radiació infraroja per a la Policia Local.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 3/2019/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 
d’un/a Tècnic/a Auxiliar Informàtica.
Informàtica

4. Exp. 43/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERICA SAU el contracte del 
servei de manteniment de software TAO.
Serveis Socials

5. Exp. 65/2019/EG_CON – Subscriure amb l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA conveni 
de col·laboració per al seguiment social del reallotjament de famílies amb recursos molt 
limitats.

6. Exp. 127/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Joan XXIII, núm. 
12 baixos 2a.
Salut i Consum

7. Exp. 49/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES, SL 
el contracte del servei de control de plagues al municipi.
Esports

8. Exp. 660/2019/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats privades que programin i executin activitats continuades relacionades amb les 
activitats físiques i l’esport, sense ànim de lucre, dirigides a persones amb afectacions 
cròniques de la salut, curs 2018/2019.

9. Exp. 661/2019/EG_SA – Obrir convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajuts i 
subvencions als esportistes i equips esportius d’elit de Vilafranca, curs 2018/2019.
Igualtat

10.Exp. 1901/2019/CMN – Adjudicar a l’ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA 
I BALEARS el servei d’informació i atenció a les agressions sexistes en espais d’oci (Punt Lila) 
per la Festa Major 2019.
Serveis Urbanístics   

11. Exp. 19/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a la FUNDACIÓ ANTIC 
HOSPITAL DE VILAFRANCA per les obres de reforma del nou accés a l’Escola Sant Josep, en 
l’immoble situat al carrer Sant Pere, núm.1.

12. Exp. 36/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per les obres d’ampliació de la xarxa de subministrament 
d’electricitat afectant el carrer Falcons de Vilafranca, núm. 1.

13. Exp. 37/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de canvi 
d’ús d’un local comercial a habitatge en l’immoble situat a la Pl. Marià Manent, núm. 22-23 
local B.
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14.Exp. 8/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de les finques 
situades en el PAU-19.
Serveis Urbans

15.Exp. 136/2018/CNT – Aprovar l’increment d’amidament i la certificació núm. 1 relativa a les 
obres d’adequació genèrica de voreres al barri de les clotes.
Promoció Econòmica

16. Exp. 654/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb l’empresa COMUNICACIÓ VINÀRIA SL el 
conveni de col·laboració per donar suport a la celebració dels Premis Vinari 2019.
Cultura

17.Exp. 657/2019/EG_SA – Atorgar a l’ASSOCIACIÓ AMANTS DELS CAVALLS SANT ANTONI 
PENEDÈS una subvenció en concepte de col·laboració en les activitats realitzades amb motiu de 
la Festa dels Tres Tombs 2019.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Convivència i Ciutadania

18.Exp. 66/2019/EG_CON – Subscriure amb la SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB) conveni de col·laboració per la cessió de 
quinze habitatges amb finalitat social.
Serveis Urbanístics

19. Exp. 39/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant a l’Av. 
Tarragona, núm. 137.
Serveis Urbans

20. Exp. 15/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, SL el 
manteniment dels contenidors soterrats de residus.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Serveis Urbanístics

22. Exp. 16/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a FUNDACIÓ ESPECIAL 
PINNAE per les obres de reforma d’edifici existent situat al carrer Sant Bernat, núm. 14.
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