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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  10 de juny 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. 38/2019/HIS_DTP – Aprovar la baixa d’un càrrec-valor  pel concepte d’expedient 
sancionador.

3. Exp. 39/2019/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a rehabilitació i reparacions en l’edifici de 
l’escola Baltà Elias d’especial interès o utilitat municipal.

4. Exp. 40/2019/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a l’arranjament de la coberta i substitució 
dels junts de façana en l’edifici de l’escola Pau Boada d’especial interès o utilitat municipal.
Secretaria-Governació

5. Exp. 1/2019/SEC_MDS – Sol·licitar al CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA la 
integració amb els productes del servei Vàlid.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 30/2019/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 
circumstàncies de la producció a una treballadora del servei d’Urbanisme.

7. Exp. 43/2019/RH_CN – Contractar a sis treballadors/es en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral conserge.

8. Exp. 44/2019/RH_CN – Prorrogar la contractació d’una treballadora per a portar a terme el 
programa Joves en acció per a la recerca de feina.

9. Exp. 45/2019/RH_CN – Contractar a sis treballadors/es en la modalitat de Contracte de Formació 
i aprenentatge i amb la categoria d’alumnes treballadors del projecte Casa d’Oficis Cuidem, Aux. 
Tècnic sociosanitari.

10. Exp. 46/2019/RH_CN – Modificar la jornada laboral del contracte laboral d’interinitat per 
substitució d’una Treballadora Social.

11. Exp. 4/2019/RH_CSP – Aprovar les bases i la convocatòria per a realitzar procés selectiu de 2 
places d’Agent, adscrites a la Policia Local.

12. Exp. 6/2019/RH_CSP – Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu de 2 places 
d’Administratiu/va de personal funcionari i de 6 places d’Administratiu/va de personal laboral, 
mitjançant el sistema de concurs-oposició.

13. Exp. 73/2019/EG_CON – Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració eductiva amb la 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI per tal d’acollir a una estudiant en pràctiques.

14. Exp. 2/2019/RH-MJL – Donar per finalitzada la reducció de jornada del 50% a una treballadora 
per a l’exercici de càrrec públic. 

15. Exp. 6/2019/RH_EX – Desestimar la petició d’excedència d’una funcionària de la Policia Local.
16. Exp. 6/2019/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 maig de 2019.
17. Exp. 16/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de maig de 2019.
Benestar Social

18.Exp. 55/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de consergeria del Casal 
d’Avis de gent gran del barri de l’Espirall.
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19.Exp. 61/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de traducció intercultural 
àrab/amazing, català/castellà per a l’atenció de Serveis Socials Bàsics.
Serveis Socials

20.Exp. 131/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 3, bloc 1, 1r 1a.

21. Exp. 132/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 54, 
1r.

22. Exp. 133/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, 
núm. 39 2n 3a.

23. Exp. 134/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 
Vilafranca, núm. 17, 5è 4a.

24. Exp. 135/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere El Gran, núm. 
43 bis.

25. Exp. 136/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Plaça Fèlix Mestre Nutó, 
núm. 6, 4t 1a.

26. Exp. 137/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Gelida, núm. 17, 4t 
5a.

27. Exp. 138/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ponent, núm. 11, 
1r.

28. Exp. 139/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer Sant 
Cristòfol, núm. 1, 1r 2a.

29. Exp. 143/2019/EG_CTB – Sol·licitar a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA l’adjudicació 
d’un habitatge de la Mesa per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.
Salut i Consum

30.Exp. 58/2019/CNT – Adjudicar la segona pròrroga amb l’empresa ZOOETHICS, ETHICAL 
ANIMAL PROJECTES, SL del contracte del servei de control de la població de coloms del 
municipi.

31. Exp. 658/2019/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats privades sense ànim de lucre relacionades amb la salut de les persones, en l’àmbit 
de la promoció d’hàbits saludables i/o la prevenció de malalties, durant l’any 2019.
Solidaritat i Cooperació

32. Exp. 75/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ IPA K9 RESCUE (IPA AGRUPACIÓ 
PENEDÈS GARRAF) conveni de col·laboració per a l’exercici 2019.
Serveis Urbanístics

33. Exp. 146/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ECOTECNOCIUDAD Y 
ARQUITECTURA, SL per les obres d’un edifici plurifamiliar en l’immoble situat a la Pl. de les Arts, 
núm. 13.

34. Exp. 67/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure el contracte de cessió i acord d’utilització de 
l’habitatge situat al carrer Pare Manyanet, 4 baixos 1a.

35. Exp. 68/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure el contracte de cessió i acord d’utilització de 
l’habitatge situat al carrer Montblanc, 1, 1r 2a.   

36. Exp. 69/2019/EG_CON - Aprovar i subscriure el contracte de cessió i acord d’utilització de 
l’habitatge situat al carrer Ignasi Iglesias, 11, 2n.
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37.Exp. 71/2019/EG_CON – Rescindir el contracte de la cessió temporal d’ús de l’habitatge situat 
a la Plaça Milà i Fontanals, Núm. 4, 1r 2a.

38. Exp. 1553/2019/CMN – Adjudicar a COVISEN, SL el contracte administratiu menor de les obres 
d’arranjament de la vorera de davant l’església Mare de Déu de Fàtima al carrer  Amàlia Soler.

39. Exp. 1640/2019/CMN – Adjudicar a TERRER D’ENGINYERIA I CONSULTORIA, SL el contracte 
administratiu menor dels serveis de redacció del projecte del Tram 4 del carril de vianants i 
bicicletes entre els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Vilafranca.

40. Exp. 1746/2019/CMN – Adjudicar a OTHER STRUCTURES, SLP el contracte administratiu menor 
del servei de redacció del projecte estructural i direcció d’obra d’ampliació altell a l’edifici de 
l’Àgora.

41. Exp. 1750/2019/CMN – Adjudicar a GREGORIO HP, SL el contracte administratiu menor de les 
obres de reforma i millora de la eficiència energètica de la coberta plana de l’edifici del mercat 
de la carn.

42. Exp. 4/2019/URB_DPH – Retirat  per reformulació de la proposta per part de la propietat.
43. Exp. 13/2019/URB_CI – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 

finca del carrer La Paloma, núm. 4.
Promoció Econòmica

44. Exp. 664/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb la FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS un segon conveni 
de col·laboració per donar suport als treballs de planificació estratègica del territori.
Ocupació i Formació

45. Exp. 72/2019/EG_CON – Subscriure amb el CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS i amb la FUNDACIÓ D’ESPIGA PENEDÈS convenis de col·laboració per la destinació de 
tres persones de la Casa d’Oficis  “Cuidem” per fer suport als centres com a aux. 
Sociosanitaris/aries.
Cultura

46. Exp. 56/2019/EG_CON – Modificar el redactat de l’acord de la Junta de Govern Local del 6 de 
maig de 2019 en el sentit del canvi de representació de  l’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.

47.Exp. 70/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ conveni de 
col·laboració per a la gestió i concessió de la “Beca Manuel Trens” de l’any 2019.

48. Exp. 76/2019/EG_CON – Subscriure amb el BALL DE PASTORETS DE VILAFRANCA conveni per 
a l’any 2019 en concepte d’ajut pel seu funcionament.

49. Exp. 132/2019/EG_SA – Concedir o denegar subvencions a entitats privades i persones físiques 
sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic local.

50. Exp. 665/2019/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 
entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 
festives d’interès públic local.

51. Exp. 26/2019/EG_SR – Sol·licitar al DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa cultural – OSIC, la col·laboració pel 
Projecte Festa Major de Vilafranca del Penedès 2019, convocatòria de subvencions en l’àmbit 
de la Cultura popular i patrimoni etnològic any 2019.

Certificacions
52. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 11 relativa a les obres de reforma i ampliació de 

la casa de la festa Major de Vilafranca.
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53. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 
Via, àmbits 11, 12 i 13.

54. Exp. 71/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 i última relativa a les obres d’adequació de 
voreres 2017 del barri del Poble Nou.

55. Exp. 88/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’ampliació de l’alberg de 
Càrites de Vilafranca.

56. Exp. 119/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa al servei de manteniment de la 
senyalització horitzontal.

57. Exp. 125/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres de Rehabilitació de quatre 
habitatges a la planta 1a de la Casa Feliu de Vilafranca.

58. Exp. 136/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 i última relativa a les obres d’adequació 
genèrica de voreres al barri de les Clotes.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

59. Exp. 47/2019/RH_CN – Deixar sense efecte la contractació d’una treballadora i contractar per a 
tasques de muntatge i desmuntatge, durant el mes de juny, per activitats relacionades amb les 
arts escèniques al teatre Cal Bolet i a l’Auditori Municipal.
Serveis Urbans

60. Exp. 37/2019/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació genèrica de 
voreres als barris de Molí d’en Rovira i de la Barceloneta.

61. Precs i preguntes

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

L'Alcalde,
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