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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  13 de maig de 2019, 
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. 1/2019/RH_PGP – Aprovar el protocol de Coordinació d’Activitats Empresarials per tal de 
prevenir riscos laborals a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

3. Exp. 3/2019/RH_EX – Desestimar el recurs de reposició d’una treballadora respecte a la petició 
de paralització de l’excedència concedida fins a tenir l’alta d’incapacitat temporal.

4. Exp. 5/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per a tenir cura d’un 
fill/a, amb reserva del lloc de treball.
Benestar Social

5. Exp. 27/2019/CNT – Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de planificació, 
organització, execució i avaluació d’activitats saludables per a la gent gran.
Serveis Socials

6. Exp. 102/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 
núm. 52, 4t 4a.

7. Exp. 103/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 
núm. 52, 2n 4a.

8. Exp. 104/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
3r 1a.

9. Exp. 105/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
2n 4a.

10. Exp. 106/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16-22, Bl. 1, 1r 3a.

11. Exp. 107/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 
3r A.

12. Exp. 108/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere El Gran, núm. 
43, baixos.

13. Exp. 109/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16-22, Bl. 1, 5è 1a.

14. Exp. 110/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Fèlix Mestre Nutó, 
núm. 8, 3r 2a.

15. Exp. 111/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitació amb dret a ús d’espais 
comuns a l’habitatge situat al carrer Joan XXIII, núm. 7-9, 3r 1a.

16. Exp. 112/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Eugeni d’Ors, núm. 31, Àtic 1a.

17. Exp. 113/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del Passatge 
Lluís Mata Acedo, núm. 27, 4t 2a.
Serveis Urbanístics

18.Exp. 181/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat al carrer Soledat núm. 
7.
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19.Exp. 18/2019/URB_OMA – Concedir llicencia urbanística d’obres majors per les obres de 
transformació d’un dúplex en dos habitatges independents, en la planta 2a i 3a de l’immoble 
situat al carrer La Palma, núm. 33.

20. Exp. 21/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma de l’habitatge existent en l’immoble situat al carrer Ateneu, núm. 30, 1r.

21. Exp. 26/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA per les obres d’enderroc d’edifici i 
infraestructura mòdul prefabricat, en l’immoble situat a l’Av. Tarragona, núm. 90.

22. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
construcció del poliesportiu municipal annex a l’existent pavelló de la Gamba de Vilafranca.

23. Exp. 4491/2018/CMN – Aprovar l’augment d’amidaments, la modificació del projecte d’obres 
de l’estructura i tancaments i la certificació núm. 1 única relativa a les obres de millora del 
porxo del bar del Camp de futbol Espirall de Vilafranca.

24. Exp. 5/2019/URB_DPH – Concedir llicència municipal per la divisió o modificació de la propietat 
horitzontal del local comercial situat al carrer General Zurbano, núm. 1-3-5 cantonada carrer 
Igualada, 36, local 1.
Serveis Urbans

25.Exp. 112/2018/CNT –Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars 
que regeix el contracte administratiu per a la prestació del servei de neteja dels edificis 
municipals.
Promoció Econòmica

26. Exp. 651/2019/EG_SA – Aprovar les Bases legals que regulen el sorteig per la compra de 
maquinària agrícola a les Fires de Maig 2019.

27. Exp. 1744/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa PUBLIONDA, SL el servei de planificació i 
publicació als mitjans de comunicació per les Fires de Maig 2019.
Cultura

28.Exp. 58/2019/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS conveni 
de col·laboració per al finançament del Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès.

29. Exp. 652/2019/EG_SA – Satisfer al CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
l’aportació de l’any 2019.
Relacions Internacionals

30.Exp. 35/2019/EG_INF – Adherir-se a la Declaració del Dia d’Europa 2019 que promou el 
Consell Català del Moviment Europeu.

31. Exp. 37/2019/EG_INF – Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la col·laboració per l’actuació de 
Transferència de coneixements en acció internacional mitjançant el recurs tècnic “Espai de 
millora contínua de l’acció internacional dels ens locals”- Catàleg de serveis 2019.

Certificacions
32. Exp. 4450/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 i única relativa a les obres de realització 

d’una rampa adaptada al cementiri municipal.
33. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 10 relativa a les obres de reforma i ampliació de 

la casa de la Festa Major de Vilafranca.
34. Exp. 48/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres del Nou Centre Obert, al 

Passatge Alcover, núm. 6.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

35. Exp. 38/2019/RH_CN – Contractar per a la prestació de tasques de muntatge i desmuntatge 
durant el mes de maig de 2019 per activitats relacionades amb les arts escèniques.
Serveis Urbanístics

36. Exp. 47/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació de les obres de rehabilitació dels espais 
comuns de la Casa Feliu de Vilafranca del Penedès.
Serveis Urbans

37. Exp. 32/2019/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reasfaltat de diferents 
carrers de Vilafranca del Penedès 2019 Fase I.

38. Exp. 33/2019/CNT - Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reasfaltat de diferents 
carrers de Vilafranca del Penedès 2019 Fase II.

39. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.

Punts inclosos per via d’urgència
      Serveis Urbanístics
40. Exp. 164/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a FALEXA QUALITY, SL 

per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Tossa de Mar, núm. 28 cantonada 
carrer Ramon Freixas, núm. 52.
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