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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  4 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
Hisenda

2. Exp. 1/2019/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de l’Interventor i la Tresorera en relació al 
grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat.
Secretaria-Governació

3. Exp. 4/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a la prestació dels 
serveis postals de l’Ajuntament.

4. Exp. 2/2019/EG_RIG – Declarar la baixa de l’inventari del patrimoni de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès de béns mobles que per raons diverses ja no són propietat ni possessió 
municipal. 

5. Exp. 5/2019/CNT – Prendre coneixement dels preus dels serveis de l’empresa SERVEIS 
FUNERARIS DEL PENEDÈS, SL aplicables durant l’exercici 2019.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 6/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat d’eventual per 
circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Informador/a Turístic.
Informàtica

7. Exp. 121/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU el 
contracte pel servei de manteniment i actualització dels productes de programari de gestió 
comptable instal·lats en els equips de l’Ajuntament.
Benestar Social

8. Exp. 3/2019/EG_SR – Sol·licitar a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA la col·laboració per portar a 
terme actuacions en el marc de la convocatòria  Catàleg de Serveis de l’any 2019, del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Ensenyament

9. Exp. 9/2019/EG_CON – Subscriure amb la FUNDACIÓ L’ESPIGA conveni de col·laboració per a 
la cessió d’ús de l’aula multisensorial de la llar municipal d’infants Lola Anglada.
Solidaritat i Cooperació

10. Exp. 38/2019/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 
ONGs de Vilafranca del Penedès, pels Projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al 
desenvolupament, corresponent a l’any 2019.
Serveis Urbanístics 

11. Exp. 118/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, 
SA el contracte pel subministrament i instal·lació de dos jocs multi esportius antivandàlics.

12. Exp. 3/2018/URB_EUC – Certificar que els recursos d’alçada contra acords de l’assemblea 
general ordinària de la Junta de Compensació del SUD 4 La Pelegrina, s’han d’entendre 
desestimats per silenci administratiu negatiu.

13. Exp. 63/2018/CNT – Retornar a l’empresa NOU VERD, SCCL la fiança dipositada en garantia de 
les obres d’Urbanització de l’eix de la Via, àmbit 6, LOT-3 jardineria.
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Medi Ambient
14.Exp. 3/2019/MA_HU – Establir la llista d’espera pels Horts Municipals de l’Espirall.
15. Exp. 42/2019/EG_SA – Declarar que l’entitat té disponibilitat econòmica suficient per afrontar 

la inversió total prevista de l’actuació “construcció vies ciclistes” i es sol·licita la subvenció 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Serveis Urbans

16.Exp. 2/2019/SU_CGZ – Aprovar les dades i els càlculs presentats per l’empresa SABA 
APARCAMIENTOS S.A. corresponents a l’explotació del 2018 de l’aparcament de pagament de 
la Plaça Penedès – Rambla Sant Francesc.
Promoció Econòmica

17. Exp. 15/2019/EG_INF – Aprovar les bases que regulen la dissetena edició del CONCURS 
CREAJOVE per a l’any 2019.
Ocupació i Formació

18. Exp. 10/2019/EG_CON – Subscriure amb la FUNDACIÓ INFORM conveni de col·laboració per 
l’execució del Programa SEFED a Vilafranca del Penedès.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

19.Exp. 4/2019/RH_CN – Contractar a 2 treballadores mitjançant un contracte de treball 
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per Fons Social Europeu i 
amb categoria laboral d’Operària de neteja.

20.Exp. 5/2019/RH_CN – Contractar a 10 treballadors/es mitjançant un contracte de treball 
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per Fons Social Europeu i 
amb categoria laboral d’Operari/a jardineria, Operària de neteja i Operari construcció.

21.Exp. 7/2019/RH_CN – Contractar a 12 treballadores mitjançant un contracte de treball 
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb categoria laboral d’Auxiliar 
administrativa.

22.Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
Punts inclosos per via d’urgència
Serveis Urbanístics 

23. Exp. 110/2018/CNT – Desestimar el recurs d’alçada interposat per l’empresa CONSTRUCTORA 
CORRAMAR, SL contra l’acord d’exclusió de la licitació adoptat per la mesa de contractació en 
reunió de data 21 de gener de 2019.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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