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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Seguretat Ciutadana
1. Exp. 58/2017/CNT – Rectificar l’error material detectat en l’acord aprovat per la Junta de Govern 

Local del dia 30 de juliol de 2018 d’adjudicació a l’empresa  AUTOS IGLESIAS, SL del contracte 
pel subministrament, en la modalitat d’arrendament, de tres vehicles híbrids amb kit de 
detinguts per a la policia local.
Hisenda

2. Exp. 4/2018/HIS_TAE – Aprovar una transferència de capital a la Societat SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L.

3. Exp. 46/2018/HIS_DTP – Aprovar la baixa del càrrec-valor pel concepte d’expedient 
sancionador presentada per la Cap de la Unitat de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

4. Exp. 50/2018/EG_CAU – Aprovar l’arrendament d’un local situat a la plaça de la Vila número 6, 
1r 2a. 
Recursos Humans i Organització

5. Exp. 4/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per a tenir cura d’un 
fill/a, amb reserva del lloc de treball.

6. Exp. 57/2018/RH_CN – Nomenar funcionària interina fins a la provisió reglamentària de la plaça 
a una treballadora com a Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals adscrita al Servei de Recursos 
Humans.

7. Exp. 121/2018/EG_CON – Deixar sense efectes el conveni de col·laboració amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf, relatiu a donar suport tècnic en matèria de Recursos Humans i 
Organització.
Informàtica

8. Exp. 59/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, SL, 
el contracte pel subministrament i manteniment d’un programari de gestió de personal de la 
Policia Local.
Procediment Sancionador

9. Exp. 229/2018/PS – Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Benestar Social

10.Exp. 2943/2018/EG_SA - Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en 
sessió del dia 4 de juny de 2018, en relació a l’ajut atorgat per al pagament de l’IBI de la finca 
del carrer Espirall, núm. 58 bloc 3, Bxs. 4a.

11. Exp. 2944/2018/EG_SA – Atorgar ajuts i bonificacions per la finca del carrer de la Font, núm. 
40, 2n 2a.
Serveis Socials

12.Exp. 2945/2018/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions 
(mitjançant convenis) a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de 
l’atenció social a les persones.
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Ensenyament
13.Exp. 32/2018/EG_SR – Sol·licitat a la Diputació de Barcelona una subvenció en concepte de 

col·laboració en el finançament de les llars municipals d’infants, curs 2017/2018.
Joventut

14.Exp. 5/2018/EG_CU – Atorgar llicència a AUTOMATIC TARRACO SA, per la instal·lació de 3 
màquines de begudes i snacks a l’Alberg Municipal de Joventut.
Serveis Urbanístics

15.Exp. 7/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’instal·lació d’un ascensor en l’immoble situat a l’Av. de Tarragona, núm. 3.

16. Exp. 28/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ESPALUVI, SL, per 
les obres de reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar en l’immoble situat al carrer Escudellers, 
núm. 12.

17. Exp. 66/2018/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 el carrer General Valles i carrer Melió.

18. Exp. 72/2017/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 el carrer Santa Clara.

19. Exp. 78/2018/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 la Ctra. de Sant Jaume dels Domenys.

20. Exp. 92/2018/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 l’Avinguda de Tarragona, núm. 96.

21. Exp. 93/2018/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 el carrer Font de Sant Llorenç núm. 36.

22. Exp. 96/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ORANGE ESPAÑA 
TELECOMUNICACIONES FIJAS, SL, per a la instal·lació de fibra òptica afectant al carrer Santa 
Magdalena, núm. 2.

23. Exp. 111/2018/URB_OMA – Concedir la llicència sol·licitada per TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. per a l’obertura de cates entre l’arqueta propera al carrer Igualada, núm. 67 i la propera 
al carrer Subirats, núm. 5.

24. Exp. 123/2018/URB_OMA – Concedir la llicència sol·licitada per l’EMPRESA MUNICIPAL 
D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. per a la renovació i millora de la xarxa de sanejament en l’Av. 
Europa – C. Falcons de Vilafranca. 

25. Exp. 124/2018/URB_OMA – Concedir la llicència sol·licitada per l’EMPRESA MUNICIPAL 
D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. per a la renovació i millora de la xarxa d’abastament del c. 
Peguera, núm. 7.

26. Exp. 48/2018/EG_CAU – Prorrogar el contracte de lloguer de l’habitatge situat a la Rambla 
Generalitat, núm. 67, 3r 1a, amb plaça d’aparcament núm. 50 i traster núm. 27 vinculats.

27. Exp. 49/2018/EG_CAU – Prorrogar la cessió temporal de l’ús de l’habitatge situat al carrer 
Palma, 24, 3r 1a.
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28.Exp. 3/2018/EG_ABD – Aprovar el document d’opció de compra del solar de propietat 
municipal situat al carrer Vilobí, núm. 1.

29. Exp. 4/2018/URB_PAR – Agrupar les parcel·les del carrer Falcons de Vilafranca, núm. 1-3 i 
Falcons de Vilafranca, núm. 5-7.

30. Exp. 6/2018/URB_DPH – Concedir llicencia  de modificació de la divisió en propietat horitzontal 
i ús de l’immoble situat al carrer Campanar, núm. 8, plaça Constitució, núm. 5-7.

31. Exp. 8/2018/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal i ús de la finca 
situada al carrer Font de Sant Llorenç, núm. 1.

32. Exp. 36/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres d’Ampliació de 
nínxols al Cementiri municipal: recintes 10 i 11.

33. Exp. 73/2018/CNT – Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA la fiança dipositada 
en garantia de les obres de tancament de la Sala Petita de l’Auditori municipal a l’avinguda 
Catalunya, núm. 15.

34. Exp. 2635/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de Millora 
de l’Aïllament Tèrmic de la coberta de la Llar d’Infants El Parquet.

35. Exp. 62/2018/CNT – Declarar deserta la licitació per a la instal·lació d’un ascensor d’alta 
eficiència i el seu manteniment durant 4 anys a l’edifici de la Casa Feliu.
Ocupació i Formació

36.Exp. 120/2018/EG_CON – Prorrogar per un any el conveni de col·laboració amb l’ORQUESTRA 
DE CAMBRA DEL PENEDÈS.
Cultura

37. Exp. 29/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, SL el contracte 
pel subministrament i instal·lació d’un equip de so per a l’Auditori municipal.

38. Exp. 116/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ODISSEA, conveni de 
col·laboració per a l’any 2018.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Seguretat Ciutadana

39. Exp. 58/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació pel subministrament 
de dues motocicletes tipus scooter elèctriques i requeriment a l’empresa PASMON INTEGRAL, S.L. 
presentar la documentació.

40. Exp. 59/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació pel subministrament i 
manteniment d’un programari de gestió de personal de la Policia Local i el seu manteniment i 
requeriment a l’empresa ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, SL presentar la 
documentació.
Protecció Civil

41. Exp. 2/2018/PC_PEM – Aprovació  del document anomenat “PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A LA 
FESTA MAJOR-2018” DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

42. Exp. 2986/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa CREU ROJA ALT PENEDÈS el contracte menor 
pels serveis preventius d’assistència i trasllat sanitari en activitats participatives, culturals, 
festives i esportives.
Secretaria-Governació

43. Exp. 80/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació i adjudicació a 
l’empresa MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA el contracte pel servei 
d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial.
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44. Exp. 3165/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA el contracte menor pels serveis de correspondència i notificacions a nivell local.
Recursos Humans i Organització

45. Exp. 17/2018/RH_PPO – Contractació de 4 treballadors per donar continuïtat a la tasca de neteja 
de grafits a la Vila, programa de rehabilitació d’habitatges.

46. Exp. 18/2018/RH_PPO – Contractació de dos treballadors amb categoria laboral de Dinamitzador 
juvenil.

47. Exp. 19/2018/RH_PPO – Contractació d’una treballadora amb categoria laboral d’AODL i jornada 
complerta.

48. Exp. 20/2018/RH_PPO – Contractació d’una treballadora amb categoria laboral de Tècnic/a 
Ocupació i jornada complerta.

49. Exp. 55/2018/RH_CN – Concessió a un treballador una jubilació parcial, condicionada a la seva 
aprovació per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i contractació temporal d’una 
treballadora mitjançant un contracte de relleu i amb categoria laboral de Tècnic/a Esports

50. Exp. 59/2018/RH_CN – Contractació d’una treballadora 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.

51. Exp. 6/2018/RH_CSP – Nomenament d’un funcionari en pràctiques i amb categoria d’Agent de la 
Policia Local.

52. Exp. 6/2018/RH_CSP – Nomenament d’un funcionari en pràctiques i amb categoria d’Agent de la 
Policia Local i enviar-lo a realitzar el curs de Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

53. Exp. 6/2018/RH_CSP – Nomenament de tres funcionaris en pràctiques i amb categoria d’Agent 
de la Policia Local i enviar-los a realitzar el curs de Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.

54. Exp. 58/2018/RH_CN – Aprovació amb l’IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS la 
signatura dels convenis de col·laboració educativa per tal d’acollir a quatre estudiants en la 
modalitat de Formació Professional Dual.

55. Exp. 9/2018/RH_SX – Aprovació de la relació de treballs especials (hores o serveis 
extraordinaris) realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de 
juliol de 2018.

56. Exp. 23/2018/RH_CG – Aprovació de la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral 
i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de juliol de 2018.

57. Exp. 2709/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, SL el 
contracte pel servei de lloguer de cotxes elèctrics.
Informàtica

58. Exp. 3101/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa INGENIARIA DE EQUIPOS AUXILIARES DE 
INFORMATICA, SA (IEAISA) el contracte menor per l’adquisició del programari FortiAnalyser.
Ensenyament

59. Exp. 13/2018/EG_SR – Acceptació de 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 2016-2017.
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Esports
60. Exp. 64/2018/ESP_GAE – Atorgament a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE la cessió 

gratuïta d’una pista poliesportiva del pavelló firal per a realitzar les proves físiques dels àrbitres.
61. Exp. 65/2018/ESP_GAE – Autorització a la COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA a fer ús de les 

instal·lacions esportives municipals, gimnàs municipal Mestre Recasens, per un intercanvi amb 
altres colles castelleres.

62. Exp. 68/2018/ESP_GAE – Atorgament a la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, la cessió gratuïta 
de la pista d’atletisme per realitzar les proves físiques dels àrbitres.

63. Exp. 94/2018/CNT – Aprovació de l’extensió, de forma extraordinària, del contracte actual dels 
serveis de neteja de les instal·lacions esportives municipals amb l’empresa CLECE SA.

64. Exp. 95/2018/CNT – Aprovació de l’extensió, de forma extraordinària, del contracte actual dels 
serveis de consergeria de les instal·lacions esportives municipals amb l’empresa NOU SET SCCL.
Joventut

65. Exp. 54/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ el contracte 
per a l’assessoria de mobilitat internacional per a joves i suport a l’atenció generalista del servei 
d’informació i assessorament per a joves (SIAJ).
Serveis Urbanístics

66. Exp. 28/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació pel servei de 
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions contra incendis i els equipaments 
relacionats dels edificis de l’Ajuntament i requeriment a l’empresa PREVENCION SMC, SL de 
presentar la documentació.

67. Exp. 36/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa CONSTE 3.0, SL el contracte per a l’execució de les 
obres d’ampliació de nínxols al cementiri municipal: recintes 10 i 11.

68. Exp. 37/2018/CNT – Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte del LOT 1 de les obres 
d’Urbanització de l’eix de la via, àmbits 11, 12 i 13.

69. Exp. 50/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació pel servei de 
reparacions i actuacions de serralleria en els edificis municipals i requeriment a l’empresa 
SERRALLERIA CARBÓ, SL de presentar la documentació.

70. Exp. 60/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA el contracte 
per a l’execució de les obres de millora de l’enllumenat públic i retirada del fals sostre del pavelló 
d’hoquei.

71. Exp. 72/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades i adjudicació a l’empresa BATLLET 
I ROIG ARQUITECTURA, SLP el contracte per a la Direcció de les Obres d’urbanització de l’eix de 
la via, tram zona Papiol.

72. Exp. 2568/2018/CMN – Adjudicació a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA el contracte administratiu 
menor dels treballs de millores bioclimàtiques a la Fassina.

73. Exp. 2765/2018/CMN – Adjudicació a LAMPISTERIA SALVADOR, SL, el contracte administratiu 
menor dels treballs de canvi de les línies elèctriques del CEIP Baltà Elias.

74. Exp. 2800/2018/CMN – Adjudicació a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA el contracte administratiu 
menor dels treballs d’aïllament tèrmic de la Llar l’Enxaneta.

75. Exp. 3275/2018/CMN – Adjudicació a EXCAVACIONS CHE, SL el contracte administratiu menor 
de les obres de demolició i desmuntatge de l’aparcament del carrer Ferran, núm. 71.
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76. Exp. 3/2018/EG_CU – Satisfer a ADIF-ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
la factura en concepte de les despeses relatives a les obres d’urbanització i la concessió 
administrativa per l’ocupació del domini públic ferroviari.

77. Exp. 45/2018/EG_CAU – Prorroga de la cessió temporal de l’ús de l’habitatge situat al carrer 
Menendez Pelayo, núm. 20 2n. 1a.

78. Exp. 30/2017/CNT – Aprovació de la variació d’amidaments, els preus contradictoris i modificació 
del projecte de les obres de Restauració del Claustre del Convent dels Trinitaris, carrer Font, 
núm. 43.

79. Exp. 30/2017/CNT – Aprovació de la certificació, núm. 7 relativa a les obres de Restauració del 
Claustre dels Trinitaris, carrer de la Font, 43.

80. Exp. 5228/2017/CMN – Aprovació dels preus contradictoris, modificació del projecte i la 
certificació núm. 2 i última relativa a les obres de reparació de la coberta de l’edifici de l’auditori 
municipal.

81. Exp. 26/2017/CNT – Aprovació de la certificació núm. 1 relativa a les obres d’urbanització de la 
via, àmbits 6 i 7.

82. Exp. 37/2017/CNT – Aprovació de la certificació núm. 6 relativa a les obres de reforma i 
ampliació de la casa de la Festa Major de Vilafranca.

83. Exp. 56/2017/CNT – Aprovació de la certificació núm. 2 relativa a les obres d’ampliació i reforma 
del Vinseum, Centre Nacional de Cultura del Vi – FASE 1 B.

84. Exp. 4306/2017/CMN – Aprovació de la certificació núm. 4 relativa a les obres d’instal·lació d’un 
ascensor a l’interior de l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 6.

85. Exp. 4308/2017/CMN – Aprovació de la certificació núm. 4 relativa a les obres d’instal·lació d’un 
ascensor a l’interior de l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó núm. 8. 
Medi Ambient

86. Exp. 31/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa NOU VERD, SCCL el contracte pel manteniment de 
la zona plantada i enjardinada i la gestió de la zona d’esbarjo a l’espai “Muntanya de Sant 
Jaume”.
Serveis Urbans

87. Exp. 1/2016/CNT – Modificació del contracte pels serveis de neteja i manteniment de les zones 
verdes, elements vegetals viaris i parcs del municipi de Vilafranca del Penedès.

88. Exp. 3/2018/SU_TP – Donar de baixa dues parades i incorporar una de nova a la línia 1 del 
servei del bus urbà.
Promoció Econòmica-Mercats

89.Exp. 144/2018/PE_MNS – Aprovació de les bases reguladores del procediment d’adjudicació de 
les autoritzacions dels llocs de venda als mercats no sedentaris de Vilafranca del Penedès.
Ocupació i Formació

90. Exp. 30/2018/EG_SR – Aprovació dels plans de treball i sol·licitud d’una subvenció per la 
contractació de sis persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Promoció Turística

91. Exp. 57/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL del contracte pel 
subministrament de la II Fase de la senyalització turística.
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Cultura
92. Exp. 29/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació pel subministrament 

i instal·lació d’un equip de so per a l’Auditori Municipal i requeriment a l’empresa RUYBESA 
GLOBAL TECHNOLOGIES, SL de presentar la documentació.

93. Exp. 30/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, SL el contracte 
pel servei d’atenció al públic i consergeria dels espais culturals.

94. Exp. 51/2018/CNT – Classificació de les propostes presentades a la licitació per la concessió de 
domini públic de l’equipament denominat bar de l’Escorxador i requeriment a DEBORA 
RUBINSTEIN de presentar la documentació.

95. Exp. 51/2018/CNT – Adjudicació a DEBORA RUBINSTEIN la concessió de domini públic de 
l’equipament denominat bar l’Escorxador.

96. Exp. 79/2018/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació administrativa per l’execució de les 
obres “Projecte de museïtzació de la Casa de la Festa Major”.

97. Exp. 12/2018/EG_SR – Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal de Música 
Maria Dolors Calvet, curs 2016-2017.

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

http://www.vilafranca.cat/validacio
Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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