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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de novembre de 
2019, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 40/2019/AJGL
Activitats Generals

2. Exp. 74/2019/CNT – Adjudicar a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. el 
contracte pel servei de correspondència i notificacions a nivell local i estatal.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 1/2019/RH_ASF – Aprovar les quanties de repartiment dels fons de prestacions socials.
4. Exp. 1/2019/RH_APE – Aprovar les quanties de repartiment dels fons d’estudis.  
5. Exp. 10/2019/RH_EX – Declarar a un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament en situació 

administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats.  
6. Exp. 11/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’octubre de 2019.
7. Exp. 25/2019/RH_CG - Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’octubre de 2019.
8. Exp. 138/2019/EG_CON – Acceptar la col·laboració amb l’INSTITUT DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL D’ENOTURISME DE CATALUNYA per desenvolupar, en règim d’alternança i amb 
formació dual d’un/a estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior. 
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies

9. Exp. 100/2019/CNT – Adjudicar  a l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA 
APLICADA. SL (SAVIA) la primera pròrroga del contracte del servei de manteniment i 
actualització dels productes de programari de gestió de Recursos Humans.
Hisenda

10.Exp. 19/2019/HIS_BCF – Aprovar la factura d’Enllumenat públic núm. 00Z906N0016657.
11.Exp. 1/2019/HIS_CF – Fixar el calendari de recaptació de les taxes, preus públics i impostos 

objecte de liquidacions i padrons.
Educació

12.Exp. 47/2019/EG_SR – Sol·licitar a la GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament d’Educació 
una subvenció per al finançament de tres cicles de formació específica de grau mitjà i/o 
superior d’arts plàstiques i disseny, curs 2017-2018.

13.Exp. 48/2019/EG_SR – Sol·licitar a la GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament d’Educació 
una subvenció per al funcionament de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, curs 
2017-2018.
Urbanisme

14.Exp. 10/2019/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal i ús del immoble 
situat al carrer Fruita, núm. 3-5.

15. Exp. 8/2019/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació del projecte de reforma 
i ampliació d’habitatge existent, en l’immoble situat al C. Indústria, núm. 12.

16. Exp. 14/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA ENERGIA, 
SAU per les obres en sòl no urbanitzable, afectant els termes municipals d’Olerdola, Santa 
Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès.
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17.Exp. 62/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a CONGERMI, SL per 
les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars arrenglerats, en l’immoble situat a l’Av. 
Garraf, núm. 44-46.

18.Exp. 63/2019/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a GEROLSER, SL per 
les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars arrenglerats, en l’immoble situat a l’Av. 
Garraf, núm. 48-50.

19.Exp. 81/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C. BALCÓ DE LES CLOTES, NÚM. 7 per les obres de consolidació de l’estructura 
de l’immoble.

20.Exp. 83/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a EDISTRIBUCION 
REDES DIGITALES, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 
afectant el carrer Carles  Munts, núm. 17.

21.Exp. 84/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística  d’obres majors a MERCADONA, SA 
per les obres de reforma de l’establiment comercial situar al carrer Igualada, núm. 51.

22.Exp. 85/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a FINQUES URBANAS 
VILAFRANCA, SL per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en 
l’immoble situat a l’Av. Garraf, núm.164.

23.Exp. 86/2019/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a FINQUES URBANAS 
VILAFRANCA, SL per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en 
l’immoble situat a l’Av. Garraf, núm.166.

24.Exp. 87/2019/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a FINQUES URBANAS 
VILAFRANCA, SL per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en 
l’immoble situat a l’Av. Garraf, núm.168.

25.Exp. 88/2019/UB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a FINQUES URBANAS 
VILAFRANCA, SL per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en 
l’immoble situat a l’Av. Garraf, núm.170.

26.Exp. 20/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca de l’Av. Europa, núm. 55.

27.  Exp. 21/2019/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca de l’Av. Europa, núm. 51.

28.Exp. 22/2019/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca de l’Av. Europa, núm. 47.
Via Pública

29.Exp. 24/2019/SU_DOT – Modificar el sentit de circulació dels dos trams del carrer de Bisbe 
Estalella, entre el carrer Sarriera i el carrer del Dr. Fleming.
Ocupació

30. Exp. 23/2019/OF_F – Subscriure amb l’AJUNTAMENT DE SUBIRATS conveni de col·laboració per 
donar suport i realitzar pràctiques amb els restauradors del Subirats Tasta’l per l’alumnat del 
curs del Programa de Formació i Inserció en l’especialitat d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de 
Restauració.

31. Exp. 49/2019/EG_SR – Subscriure amb la FUNDACIÓ INFORM conveni de col·laboració per 
l’execució del Programa SEFED, curs 2019-2020.
Turisme.- es proposa:

32. Exp. 3/2019/EG_APP – Aprovar la proposta de preus públic per la Fira del Gall 2019.
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Certificacions
33. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 17 relativa a les obres de reforma i ampliació de 

la casa de la Festa Major de Vilafranca.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Drets Socials
34. Exp. 707/2019/EG_SA – Prorrogar el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 

pública d’ajuts i subvencions a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit 
de l’atenció social a les persones durant l’any 2019.
Ocupació

35. Exp. 3587/2019/CMN – Adjudicar a l’EMPRESA MOTIVACCIÓ FORMACIÓ, SL les tasques de 
formació del Programa d’Auxiliar d’Imatge Personal: perruqueria i estètica.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Esports

37. Exp. 79/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa SPORTS AND LANDSCAPE, SL el contracte pels 
treballs de substitució i reaprofitament de paviments esportius de gespa artificial en diferents 
instal·lacions esportives i el seu posterior manteniment.
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