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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  29 d’abril 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. 3/2019/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.

3. Exp. 25/2019/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a l’enderroc d’un edifici annex i la 
realització d’infraestructura d’un mòdul prefabricat en l’IES Alt Penedès, situat a l’Avinguda 
Tarragona, núm. 90,  d’especial interès o utilitat municipal. 
Secretaria-Governació

4. Exp. 18/2018/SEC_RP – Desestimar el recurs de reposició presentat en la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulat contra aquest Ajuntament.

5. Exp. 7/2019/SEC_PCT – Autorització per a prestar el servei de taxi com a conductor de la 
Llicència Municipal de Taxi número 1.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 6/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una ampliació de l’excedència voluntària per 
tenir cura d’un fill/a, amb reserva del lloc de treball.

7. Exp. 3/2019/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a una treballadora per realitzar les 
tasques del servei d’Informació i Transparència.

8. Exp. 36/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques 
de muntatge i desmuntatge durant el mes de maig, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.
Compres i Contractació

9. Exp. 19/2019/CNT – Adjudicar a COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, SL el contracte de lloguer 
de vehicle elèctric sense conductor pels desplaçaments vinculats al  lloc de treball dels 
treballadors municipals i càrrecs electius.
Informàtica

10.  Exp. 44/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació per l’adquisició d’equip informàtic.
Serveis Socials

11.Exp. 98/2019/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.
Ensenyament

12.Exp. 647/2019/EG_SA – Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts 
econòmics a l’escolarització de la primera certificació del curs 2018-2019.
Esports

13.Exp. 122/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa WASHINGTON INTERNACIONAL, SA el 
contracte  del servei d’implantació i lloguer de mòduls prefabricats per a vestidors i espais de 
gestió per a entitats al camp de futbol de l’Espirall.
Gent Gran

14.Exp. 1200/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa PASTISSERIA CAN PARDO, SL el servei de 
càtering de 700 berenars per a la Festa de la Gent Gran.
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Serveis Urbanístics
15.Exp.  47/2017/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte presentat 

per YILUNI INVERSIONES, SL en relació a la llicència concedida per la Junta de Govern Local 
en data 30 de juliol de 2018.

16. Exp. 2/2018/URB_PRE – Suspendre la tramitació del projecte de reparcel·lació del sector SUD 
4 – La Pelegrina, fins que la Junta de Compensació del SUD 4 La Pelegrina aporti la 
documentació d’esmena de la deficiència.

17. Exp. 4/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 
finca del carrer La Múnia, núm. 25.

18. Exp. 5/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
les finques del carrer Igualada, núm. 50 i carrer Pere Alagret, núm. 51.

19. Exp. 4/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar en l’immoble situat a l’Av. Vilanova, núm. 5.

20. Exp. 22/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRTIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament 
d’electricitat afectant el carrer Amàlia Soler, núm. 20.

21. Exp. 28/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’una piscina privada en l’immoble situat al carrer Ateneu, núm. 29.

22. Exp. 125/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
rehabilitació de 4 habitatges de la planta primera de la Casa Feliu.

23. Exp. 8/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa ELÈCTRICA GÜELL, SA el contracte del servei de 
manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals – LOT 1.

24. Exp. 8/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa INSTAL·LACIONS REQUEJO, SL el contracte de 
servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals – LOT 2.

25. Exp. 8/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa ISTEM, SLU el contracte de servei de 
manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals – LOT 3.
Serveis Urbans

26.Exp. 42/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA el contracte 
de servei de lloguer de cabines sanitàries per a actes públics.
Promoció Econòmica

27. Exp. 23/2019/EG_CON – Rectificat l’Acord aprovat per la Junta de Govern Local del dia 25 de 
març de 2019 en relació al conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS.

28. Exp. 24/2019/EG_OCP – Aprovar les bases legals que regulen el sorteig de 3.000 euros per la 
compra d’un vehicle d’automoció a les Fires de Maig 2019.
Promoció Turística

29. Exp. 5/2019/EG_CU – Aprovar les bases per l’adjudicació del servei de restaurant de la mostra 
gastronòmica per la Fira del Gall 2019/2020.
Cultura

30.Exp. 46/2019/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració per l’ús de l’interior del Palau 
Baltà per a l’any 2019.
Relacions Internacionals

31.Exp. 2/2019/RI_PP – Transferir a l’Ajuntament d’Schkeuditz la quantitat per al cofinançament 
de la trobada i obrir convocatòria per a la participació al campament internacional que tindrà 
lloc a Schkeuditz (Alemanya).

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 30 d'abril de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
16/2019/SEC_SJGL

Codi validació document:
1243 0744 5364 0773 5140

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 3 de 3

Certificacions
32. Exp. 36/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 i última relativa a les obres d’ampliació de 

nínxols al cementiri municipal, recintes 10 i 11.
33. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar les certificacions núm. 2 i 3 relatives a les obres d’Urbanització de 

l’Eix de la Via, ÀMBITS 11, 12 i 13 (Lot-2).
34. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 7 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 

Via ÀMBITS 11, 12 i 13 (Lot-1).
35. Exp. 118/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 (única) relativa al subministrament i 

instal·lació de dos jocs multi esportius antivandàlics.
36. Exp. 9/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres de reforma de l’OAC Casa de 

la Vila.
37. Exp. 71/2018/CNT - Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres d’adequació genèrica de 

voreres 2017.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Recursos Humans i Organització
38.Exp. 4/2019/RH_EX – Declarar a un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Agent de Policia 

Local, en situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats.
39. Exp. 35/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.
Esports

40. Exp. 47/2019/EG_CON – Aprovar amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL conveni 
de col·laboració per la planificació, organització i execució tècnica de la “Mitja Espirall Vilafranca”, 
any 2018.

41. Exp. 48/2019/EG_CON – Aprovar la liquidació i el pagament a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
L’ESPIRALL en concepte d’aportació municipal establert en el conveni per la planificació, 
organització i execució tècnica de la “Mitja Espirall Vilafranca”, any 2018.
Promoció Econòmica

42. Exp. 1351/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa L’ART DE LA LLUM el contracte de confecció i 
col·locació de banderoles i pancartes per les Fires de Maig.
Cultura

43. Exp. 1595/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa GESMAR SERVICIOS CULTURALES, SL la 
contractació del concert “Rèquiem de Mozart” a l’Auditori Municipal.

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

L'Alcalde,
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