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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  10 de desembre de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 83/2018/RH_CN – Contractar per a tasques de muntatge i desmuntatge durant el mes 
de desembre, per activitats relaciones amb les arts escèniques.

3. Exp. 84/2018/RH_CN – Prorrogar la contractació d’una treballadora  per portar a terme el 
programa Jove Activa’t.

4. Exp. 85/2018/RH_CN – Declarar vigent el contracte laboral d’una treballadora, en les 
mateixes condicions actuals.

5. Exp. 2709/2018/CMN – Aprovar la modificació del contracte menor pel servei de lloguer de 
cotxes elèctrics per als desplaçaments de treballadors municipals.

6. Exp. 7/2018/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de servei a un treballador per la seva 
jubilació anticipada.

7. Exp. 7/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per tenir cura 
d’un fill/a, amb reserva del lloc de treball.

8. Exp. 8/2018/RH_EX – Declarar a un treballador funcionari de carrera d’aquest Ajuntament 
com Agent de Policia Local.
Informàtica

9. Exp. 121/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació per al servei de manteniment i 
actualització del programari de gestió comptable.
Ensenyament

10.Exp. 3176/2018/EG_SA – Fer una aportació extraordinària a l’ Institut Municipal de 
Formació, per les despeses de personal i de funcionament.
Benestar Social

11.Exp. 120/2018/CNT - Prorrogar el contracte del servei d’orientació psicològica a l’espai 
familiar casa petita dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca.
Serveis Socials

12.Exp. 147/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2018, entre 
l’Ajuntament de Vilafranca, Consell Comarcal Alt Penedès i la Creu Roja Espanyola, per 
gestionar el servei de “Punt de trobada”.

13. Exp. 152/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2018, entre 
l’Ajuntament de Vilafranca i l’entitat “El Turó”.

14. Exp. 153/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2018, entre 
l’Ajuntament de Vilafranca i l’Associació “Entretots Penedès”.

15. Exp. 154/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per l’any 2018, entre 
l’Ajuntament de Vilafranca i el Comitè Comarcal de Cruz Roja Espanyola a l’Alt Penedès.

16. Exp. 197/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitació de l’habitatge situat al 
carrer Joan XXIII, 7-9, 3r 1a.
Serveis Urbanístics

17.Exp. 110/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a l’execució de 
les obres de construcció del poliesportiu municipal annex a l’existent Pavelló de la Gamba.
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18.Exp. 11/2018/EG_CU – Renunciar per part de l’Ajuntament de Vilafranca a exercir el dret 
de tanteig i retracte, sobre l’edifici situat a la Plaça Constitució, núm. 3.

19. Exp. 19/2018/URB_RAU – Aprovar informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat 
de la finca del carrer Sant Raimon de Penyafort, núm. 33.

20. Exp. 29/2018/EG_SR – Acceptar l’ajut econòmic per Oficina de Suport a la iniciativa 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, referent a les obres de Restauració i Conservació 
d’immobles de notable valor cultural.

21. Exp. 47/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a l’Empresa ENDESA, per 
l’ampliació la xarxa de subministrament al carrer Baltà de Cela, núm. 47.

22. Exp. 115/2018/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a l’Empresa ENDESA, per 
l’ampliació la xarxa de subministrament al carrer Melió, núm. 59.

23. Exp. 116/2018/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a l’Empresa ENDESA, per 
l’ampliació la xarxa de subministrament al carrer Cort, núm. 28.

24. Exp. 117/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a l’empresa ENDESA, per a 
l’ampliació la xarxa de subministrament el Passatge de les Germanes Lara, núm. 19.

25. Exp. 130/2018/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a l’Empresa ENDESA, per 
l’ampliació la xarxa de subministrament a l’Av. Tarragona, núm. 133.

26. Exp. 135/2018/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a l’Empresa ENDESA, per 
l’ampliació la xarxa de subministrament al carrer Palma i Rambla Sant Francesc, núm. 33.
Serveis Urbans

27.Exp. 4566/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa URBIDERMIS, SL el subministrament de 6 
jardineres per a la protecció de vials i marquesines.

28. Exp. 44/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel 
subministrament i obres d’instal·lació de la senyalització direccional de l’Avinguda Pelegrina.

29. Exp. 119/2018/CNT - Aprovar l’expedient de contractació per obres de manteniment de la 
senyalització horitzontal del municipi de Vilafranca del Penedès.

30. Exp. 127/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per l’adquisició 
d’un camió per a la prestació del servei de deixalleria mòbil.

31. Exp. 5/2018/SU_CGZ – Senyalitzar i Prohibir l’estacionament al Passatge dels 
Agermanaments.
Promoció Econòmica

32. Exp. 3639/2018/CMN – Adjudicar el servei d’edició i projecció d’un màpping per a la 
dinamització de la campanya de Nadal.
Cultura

33.Exp. 4854/2018/CMN – Adjudicar la contractació dels concerts “Els concerts de 
Brandenburg” i “Les 4 estacions de Vivaldi”, dintre de la programació d’Arts Escèniques per 
la temporada de tardor de 2018.
Promoció Econòmica

34. Exp. 85/2018/CNT – Adjudicar el contracte pel disseny gràfic, aplicació, seguiment, 
comunicació i proposta de dinamització per a les Fires de Maig a l’empresa PARENTHESIS 
MARKETING CONSULTING, SL.
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Cultura
35.Exp. 3172/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció a l’Agrupació Cultural dels Raimons de 

Penyafort, en concepte de col·laboració en l’organització de les Festes de Sant Raimon del 
2019.

36. Exp. 3173/2018/EG_SA - Satisfer a l’entitat VINSEUM, Fundació Privada, per atendre les 
despeses sobrevingudes en la contractació dels serveis d’arqueologia de les obres de 
reforma de Vinseum.

37.Exp. 3174/2018/EG_SA – Fer una aportació addicional extraordinària a la Fundació Festa 
Major, en concepte d’aportació d’aquest Ajuntament a la Festa Major 2018.

38. Exp. 3175/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció a la Colla Xicots de Vilafranca, en 
concepte de col·laboració en les despeses de l’entitat pels actes del seu 35è aniversari.

39. Exp. 155/2018/EG_CON – Subscriure conveni per a l’any 2018 amb l’Associació Creàtic, 
compressius de dues clàusules, per qual l’Ajuntament farà una aportació econòmica.

40. Exp. 156/2018/EG_CON – Subscriure conveni per a l’any 2018 amb l’ Institut d’Estudis 
Penedesencs, compressius de tres clàusules, per qual l’Ajuntament els farà una aportació 
econòmica.
Certificacions

41. Exp. 2568/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres de millora 
bioclimàtiques a la Fassina.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Promoció Econòmica

42. Exp. 145/2018/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
d’Olèrdola, en el marc de la convocatòria de la segona edició del Pla de Modernització de 
Polígons.

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

L'Alcalde,
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