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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  25 de febrer de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Secretaria-Governació

2. Exp. 18/2018/SEC_RP – Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
contra aquest Ajuntament.

3. Exp. 4/2018/CNT – Declarar deserta la licitació pel servei de correspondència i notificacions 
postals.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 6/2019/RH_CG – Assignar un complement mensual a una treballadora per la realització de 
tasques de superior categoria com Administratiu/va.

5. Exp. 13/2018/RH_CN – Prorrogar a un treballador la comissió de serveis i deixar sense efecte la 
reducció de la jornada laboral.

6. Exp. 19/2019/RH_CN – Donar per finalitzat el contracte per obra i/o servei determinat i 
contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat fins la provisió 
reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnic de Convivència.

7. Exp. 20/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb la categoria laboral de Tècnic Auxiliar 
d’Informàtica.
Serveis Socials

8. Exp. 45/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer Josep 
Tarradellas, núm. 16-22, 5è 4a.

9. Exp. 46/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Castellers de Vilafranca, núm. 17, 5è 6a.

10. Exp. 48/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Torrelles de 
Foix, núm. 21, 3r 1a.

11. Exp. 49/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Josep 
Tarradellas, núm. 16-22, Bl. 1, 3r 4a.

12. Exp. 50/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Sant Cristòfol, 
núm. 1, 1r 2a.

13. Exp. 51/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat a la Rambla Nostra 
Senyora, núm. 39, 3r 3a.

14. Exp. 52/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat a la Rambla Nostra 
Senyora, núm. 39, 2n 2a.

15. Exp. 53/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Graupera, núm. 
42, 2n B.

16. Exp. 54/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Ferrers, núm. 
54, 2n.

17. Exp. 55/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat a l’Avinguda Tarragona, 
núm. 52, 3r 3a.

18. Exp. 56/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitació amb dret a ús d’espais comuns 
a l’habitatge situat al carrer Joan XXIII, núm. 7-9, 3r 1a.
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19.Exp. 57/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Galceran, núm. 5, 2n.
Serveis Urbanístics

20.Exp. 6/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’una piscina d’ús particular en l’immoble situat al carrer Salvador Espriu, núm. 20.

21. Exp. 8/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de reforma 
i ampliació d’habitatge existent en l’immoble situat al carrer Indústria, núm. 12.

22. Exp. 10/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma de dos habitatge i coberta de l’edifici en l’immoble situat a l’Avinguda Barcelona, núm. 
33.

23. Exp. 9/2019/CNT – Rectificar l’error material detectat en el punt segon de l’acord d’aprovació 
de la modificació del contracte administratiu per a l’execució de les obres de reforma de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

24. Exp. 10/2019/CNT – Retornar a l’empresa ISTEM SLU les fiances dipositades en garantia del 
contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions d’electricitat dels edificis municipals 
pels LOTS 2 i 3.

25. Exp. 1/2019/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres de Remodelació de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

26. Exp. 2/2019/EG_CU – Requerir a la Fundació Privada Mas Albornà de satisfer a l’ajuntament 
l’import en concepte de les despeses del consum elèctric, de gas i d’aigües de la part de l’edifici 
de la plaça de la Verema.
Promoció Turística

27. Exp. 16/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb l’ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS “SANT 
HUMBERT” conveni de col·laboració per contribuir a subvencionar el cost del festival Banc 
Sabadell Vijazz Penedès 2019.

28. Exp. 17/2019/EG_CON – Prorrogar l’acord existent i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ LA 
CARRETERA DEL VI (LCDV) nou conveni per establir un protocol de col·laboració per a 
promocionar i dinamitzar l’enoturisme a Vilafranca.
Cultura

29.Exp. 5233/2018/CMN – Satisfer a COLÒNIES ESTANYOL, SL els serveis de dinamització de la 
Fabrica de les Joguines.

30. Exp. 575/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa BATALL PRODUCCIONS, SL l’espectacle musical 
Refugi, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal, dins de la programació d’Arts escèniques, 
temporada febrer/juny 2019.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

31. Exp. 1/2018/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a una treballadora i assignar un plus per 
tasques de superior categoria.
Serveis Urbanístics 

32. Exp. 14/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure el conveni de rehabilitació, acord d’utilització d’ús i 
el projecte bàsic i d’execució per la rehabilitació de l’ habitatge situat al carrer Espirall, núm. 22, 
1r.
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Ocupació i Formació
33. Exp. 6/2019/EG_SR – Continuar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca a l’acord marc entre la 

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS, l’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS, COMISSIONS OBRERES NACIONAL DE 
CATALUNYA, la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA i el SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA, per a la contractació dels treballadors/es per al programa Treball i Formació.

34. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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