
Vilafranca del Penedès, 1 d'abril de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
12/2019/SEC_SJGL

Codi validació document:
1243 0745 0221 3201 5554

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 4

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Alcaldia

2. Exp. 40/2019/EG_SA - Establir amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BARCELONETA-SANT MAGÍ  
conveni per a fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.

3. Exp. 41/2019/EG_SA – Establir amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU conveni per a 
fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.

4. Exp. 66/2019/EG_SA - Establir amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES CLOTES conveni per a 
fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.

5. Exp. 75/2019/EG_SA – Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE VILA conveni de 
col·laboració per les activitats de l’any 2019 i pel cost del lloguer del local domicili de l’Associació.

6. Exp. 129/2019/EG_SA - Establir amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA GIRADA conveni per a 
fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.

7. Exp. 637/2019/EG_SA - Establir amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ D’EN ROVIRA conveni per a 
fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.
Comunicació

8. Exp. 1/2019/URB_NOM – Retornat al servei – La resolució d’aquest punt serà avocada per 
l’Alcaldia.
Hisenda

9. Exp. 1/2019/HIS_CGR – Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació per valor de rebuts i 
certificacions de descobert, corresponent a l’any 2018.

10. Exp. 2/2019/HIS_CGR – Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de Multes de Circulació per 
sancions imposades per aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2018.
Recursos Humans i Organització

11. Exp. 29/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques 
de muntatge i desmuntatge durant el mes d’abril, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

12. Exp. 30/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administatiu/va.

13. Exp. 31/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora amb la categoria laboral de Tècnica 
Mitjana, Projecte PECT, Penedès Sostenible i Saludable.

14. Exp. 8/2019/RH_CG – Assignar un complement mensual a un treballador per la realització de 
tasques de superior categoria.

15. Exp. 9/2019/RH_CG – Aprovar la distribució de la quantia global del complement de productivitat 
entre els empleats municipals.

16. Exp. 10/2019/RH_CG – Adscriure una plaça de la plantilla de personal laboral, Tècnic de 
Protecció Civil al servei de Secretaria-Governació.
Informàtica

17.Exp. 983/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU el servei de 
consultoria de sistemes per la migració de l’entorn TAO 2 a Wildfly 10.1 i Tomcat 9
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Serveis Socials
18.Exp. 74/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del passatge Lluís Mata Acedo, 

núm. 27, 4t 2a.
19. Exp. 75/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfor, núm. 

1, 2n 2a.
Serveis Urbanístics

20. Exp. 36/2018/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte sol·licitada, 
concedint la modificació de la llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local en 
data 11 de juny de 2018 a l’immoble situat al C. M. Barba i Roca, 9 (Fase I).

21. Exp. 131/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a GHG2010, SL per les 
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, en l’immoble situat al carrer 
Oviedo, núm. 10.

22. Exp. 187/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres més piscina en l’immoble situat al carrer Vidal, 
núm.8.

23. Exp. 5/2019/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 el 
Ps. Joan Fuster, núm. 19.

24. Exp. 20/2019/URB_OMA – Concedir llicencia a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. per ampliar la 
xarxa de telecomunicacions, mitjançant l’obertura d’una nova canalització per nou 
subministrament al carrer Migdia, núm. 22.

25. Exp. 1/2019/URB_DPH – Concedir la llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús a 
l’immoble situat a l’Av. Tarragona, núm. 11.

26. Exp. 3/2018/URB_DPH – Deixar sense efecte l’anterior acord de la Junta de Govern Local del 
dia 7 de maig de 2018 i concedir llicència municipal de divisió o segregació de la finca situada a 
l’Av. Catalunya, núm. 2.

27. Exp. 4450/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
realització d’una rampa adaptada al cementiri municipal.

28. Exp. 553/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
pavimentació de la pista poliesportiva al barri de la Girada. 

29. Exp. 3/2019/EG_CU – Renunciar per part de l’Ajuntament de Vilafranca exercir el dret de 
tanteig i retracte sobre l’habitatge situat al carrer Falcons de Vilafranca, núm. 12, Bloc A, 
escala 1, 4t 1a.

30. Exp. 1/2019/URB_RAU – Aprovar els informes de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat 
de les finques del carrer Falcons de Vilafranca núm. 13 i núm. 17.
Serveis Urbans

31.Exp. 15/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de reparació dels 
contenidors de residus de superfície afectats per actes vandàlics i dels contenidors soterrats de 
residus que hi ha actualment al municipi.

32. Exp. 3/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa NOU VERD, SCCL el contracte i les dues 
modificacions del servei de neteja i manteniment de les zones verdes, elements vegetals viaris 
i parcs i la poda de l’arbrat municipal.
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Promoció Econòmica
33. Exp. 23/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb la Fundació Pro-Penedès conveni de 

col·laboració per donar suport als treballs de planificació estratègica del territori.
34. Exp. 28/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de control, vigilància i 

seguretat durant els dies de muntatge, desmuntatge i celebració de les Fires de Maig 2019.
Ocupació i Formació

35. Exp. 8/2019/EG_SR – Acceptar l’import atorgat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 28 de febrer de 2019, fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc”.
Promoció Turística

36. Exp. 1006/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS 
SL l’assessorament i coordinació per a desenvolupar el programa d’amfitrions, d’acord al Pla de 
Màrqueting turístic.
Cultura

37.Exp. 26/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ VILAFRANCA SARDANISTA conveni per 
a l’any 2019.

38. Exp. 27/2019/EG_CON – Subscriure amb la COLLA FALCONS DE VILAFRANCA conveni per a 
l’any 2019.

39. Exp. 28/2019/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, en concepte d’ajut a les activitats del Ball, per a l’any 2019.

40. Exp. 6/2019/EG_CAU – Aprovar el contracte de lloguer amb els propietaris de l’edifici-
magatzem del carrer Comerç, núm. 29.

41. Exp. 844/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa SOMFÒNICS SL l’espectacle Troia, una veritable 
odissea! que tindrà lloc al Teatre Municipal de Cal Bolet .

Certificacions
42. Exp. 60/2018/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments, la modificació i la 

certificació núm. 3 i última relativa a les obres de Millora de l’enllumenat i retirada del fals sostre 
del pavelló d’hoquei a la zona Esportiva – Av. Catalunya. 

43. Exp. 9/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres de Reforma de l’OAC, Casa 
de la Vila, C. de la Cort, núm. 14.

44. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 6 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 
Via, ÀMBITS 11, 12 i 13 (Lot-1).

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Secretaria-Governació

45. Exp. 2/2019/SEC_PCT – Deixar sense efecte la sol·licitud d’alta com a conductor per a prestar el 
servei de taxi de la Llicència de taxi número 14.
Serveis Urbanístics

46. Exp. 553/2019/CMN – Adjudicar a EXCAVACIONS CHE, SL el contracte administratiu menor de 
les obres de pavimentació de la pista poliesportiva al barri de la Girada.

47. Exp. 1112/2019/CMN – Adjudicar a ELÈCTRICA GÜELL S.A. el contracte administratiu menor del 
servei de reparació urgent de la climatització del Mercat de la Carn.

48. Exp. 1/2018/URB_PRE – Aprovar l’esmena de les errades materials detectades al Projecte de  
reparcel·lació del PAU18 – Antiga UA29.
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49. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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