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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  21 de gener  de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Protecció Civil

2. Exp. 1/2019/PC_PA – Homologar l’actualització del Pla d’Autoprotecció de l’activitat CURSA 10K 
2019.
Hisenda

3. Exp. 1/2019/HIS_TAE – Aprovar la transferència a favor de la Societat Municipal SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L. per a despeses de funcionament de Ràdio Vilafranca i 
Penedès TV durant l’exercici 2019.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 1/2019/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb un treballador amb motiu de la 
seva jubilació.

5. Exp. 1/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de desembre de 2018.

6. Exp. 1/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de desembre de 
2018.

7. Exp. 7/2018/RH_RP – Rectificar la part expositiva i el disposo segon de l’Acord de la Junta de 
Govern Local de data 21 de desembre de 2018 en relació a la sentència 5586/18 dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Social.
Informàtica

8. Exp. 124/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA 
APLICADA, SL (SAVIA) el contracte pel servei de manteniment dels productes de programari de 
gestió de Recursos Humans.
Serveis Socials

9. Exp. 38/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Falcons de Vilafranca, núm. 33 baixos.

10. Exp. 39/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del carrer Sant 
Cristòfol, núm. 1, 2n 2a.
Serveis Urbanístics

11.Exp. 1/2019/EG_CU – Consentir la cancel·lació de la càrrega urbanística existent al Registre de 
la propietat sobre la finca del carrer dels Ferrers núm. 3.

12. Exp. 54/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) per el desplaçament de l’equip de mesura i 
transformació del recinte de l’ADIF a un edifici prefabricat tipus PFU-4 a l’estació.

13. Exp. 98/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa INV PROTECCION, SL el contracte pel servei de 
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels 
equipaments de l’Ajuntament.

14. Exp. 129/2018/CNT – Adherir-se a la segona pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.
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15.Exp. 4336/2018/CMN - Adjudicar a CONSTRUCCIONS PERE ROCA SA. el contracte 
administratiu menor de les obres de compartimentació de la zona del menjador – vestíbul de 
l’Alberg Municipal.

16. Exp. 4510/2018/CMN – Adjudicar a BERNADI, SA el contracte administratiu menor del 
subministrament de mobiliari per a l’aula de tast i maridatge de l’edifici enològica.

17. Exp. 104/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a GHG2010, SL per 
les obres d’enderroc de l’edifici existent en l’immoble situat al C. Oviedo, núm. 10.

18. Exp. 151/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar en l’immoble situat al carrer Sant Jaume núm. 18.
Medi Ambient

19.Exp. 1/2019/MA_HU – Adjudicar la parcel·la número 16 dels horts urbans de titularitat 
municipal del barri de l’Espirall.
Serveis Urbans

20.Exp. 1/2019/SU_CGZ – Incorporar dos trams de carrers dins del plànol de carrers beneficiaris 
de la gratuïtat de zona blava entre les 09.00 i les 10.00 del matí i entre les 20.00 i 20.30 del 
vespre.

21. Exp. 1/2019/HIS_AQ – Fixar els imports a satisfer a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès 
Garraf corresponents a la revisió de preus dels diferents serveis per a l’any 2019.
Ocupació i Formació

22. Exp. 5/2019/EG_CON – Subscriure amb el CEIP Mas i Parera i el CEIP Pau Boada conveni de 
col·laboració per les tasques de vetlladors/es d’aula, monitors/es de menjador i suport a les 
activitats de lleure en general.
Cultura

23.Exp. 25/2019/EG_SA – Satisfer a l’entitat VINSEUM, Fundació Privada, l’import corresponent a 
l’any 2019, per atendre les despeses generals del Museu.
Certificacions

24. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 
Via, ÀMBITS 11, 12 i 13.

25. Exp. 60/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres de Millora de l’enllumenat i 
retirada del fals sostre del pavelló d’hoquei a la Zona Esportiva – Av. Catalunya.

26. Exp. 3188/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 2 i última relativa a les obres d’urbanització 
de l’espai exterior davant del local de joves de l’antic mercat de la Pelegrina.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

27. Exp. 1/2019/RH_CN – Donar de baixa i contractar de nou a una treballadora en la modalitat de 
contracte d’obra i servei de durada determinada d’interès social i amb categoria de Tècnica 
d’Ocupació.

28. Exp. 2/2019/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.
Ocupació i Formació

29. Exp. 4519/2018/CMN – Encarregar a tres professionals les tasques de formació de les accions 
formatives Ref. Itinerari IF001 Elaboració de vins i licors.
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30. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.

Punts inclosos per via d’urgència
Ensenyament

31. Exp. 26/2019/EG_SA – Fer aportacions a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M. DOLORS CALVET, a 
l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL i a l’ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’ENOTURISME 
DE CATALUNYA integrants de l’EPEL IMF, per les despeses de personal i de funcionament de les 
escoles.
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