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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  6 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
Hisenda

2. Exp. 3/2019/HIS_TAE – Aprovar una transferència de capital a la societat municipal SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L. destinada a finançar les inversions destinades a Penedès 
Televisió i Ràdio Vilafranca.

3. Exp. 26/2019/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 
béns immobles per la finca de la Plaça Milà i Fontanals, núm. 10, 3r 2a.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 5/2017/RH_SEP – Rectificar el disposo primer de l’Acord de la Junta de Govern Local de 
data 24 de juliol de 2017 en relació a l’aprovació d’una comissió de serveis a una treballadora 
per ocupar el lloc de treball de Responsable de Planejament, Llicències i Responsable 
d’Habitatge.

5. Exp. 4/2019/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis i un plus per tasques de superior 
categoria a un treballador del servei de Joventut.

6. Exp. 14/2019/RH_CG – Assignar un complement mensual a tres treballadores per la realització 
de tasques de superior categoria com a Tècnic/a mitjà.
Benestar Social

7. Exp. 13/2019/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en 
el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.
Serveis Socials

8. Exp. 50/2019/EG_CON – Aprovar amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS conveni de 
col·laboració per la prestació del Servei residencial d’estada limitada de la Fundació privada 
Assistència i Gestió Integral (AGI) per a dones víctimes de violència de gènere.

9. Exp. 101/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16/22, Bl. 1, 5è 4a.

10. Exp. 644/2019/EG_SA – Atorgar o denegar  la bonificació del 100% de la taxa pel servei de 
gestió de residus municipals.

11. Exp. 645/2019/EG_SA – Atorgar o denegar l’ajut per al pagament de l’Impost sobre Béns 
Immobles de naturalesa urbana.

12. Exp. 646/2019/EG_SA – Atorgar o denegar la tarifa social del servei de subministrament 
d’aigua (contracte domèstic).

13. Exp. 648/2019/EG_SA – Atorgar l’ajut per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de 
naturalesa urbana.
Esports

14.Exp. 49/2019/EG_CON – Prorrogar amb el CLUB FONDISTES PENEDÈS la vigència del conveni 
per la planificació, organització i execució tècnica de la Cursa “10K Vilafranca” per a l’any 2019.
Joventut

15.Exp. 45/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de recepció i atenció a les 
persones usuàries de l’Alberg municipal de Vilafranca del Penedès.
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Solidaritat i Cooperació
16. Exp. 649/2019/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT per al “Projecte 3308. Resposta a la crisi humanitària arran de les 
inundacions causades pel cicló IDAI a Moçambic”.
Serveis Urbanístics

17.Exp. 1/2019/URB_EUC – Donar-se per assabentat del canvi de domicili social i designació dels 
nous nomenaments de la Junta de Compensació del Sud 4 “La Pelegrina”.

18. Exp. 12/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar de nova planta amb piscina, en l’immoble situat a l’Av. 
Montmell, núm. 27.

19. Exp. 112/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a la prestació del 
servei de neteja dels edificis municipals.
Serveis Urbans

20.Exp. 826/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa METALCO SA el subministrament de la roba 
laboral del personal de la Unitat de Serveis per a l’estiu 2019.
Promoció Econòmica

21. Exp. 650/2019/EG_SA – Aprovar les Bases legals que regulen els Premis Enamora’ls  - 17a. 
EDICIÓ” any 2019.
Cultura

22.Exp. 51/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE VILAFRANCA 
conveni per a l’any 2019.

23. Exp. 52/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ CREÀTIC conveni per a l’any 2019.
24. Exp. 53/2019/EG_CON – Subscriure amb l’AGRUPACIÓ POLIFÒNICA DE VILAFRANCA conveni 

per a l’any 2019.
25. Exp. 54/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS conveni per a 

l’any 2019.
26. Exp. 55/2019/EG_CON – Subscriure amb la CORAL LAROC conveni per a l’any 2019.
27. Exp. 56/2019/EG_CON – Subscriure amb l’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS conveni per a 

l’any 2019.
28. Exp. 57/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ALTERNATIVA 

EMPORDANESA conveni per a l’any 2019.
Donar compte de Decrets de l’Alcaldia

Comunicació
29. Exp. 1/2019/URB_NOM – Donar el nom de “parc de l’U d’Octubre” a l’espai enjardinat situat sobre 

la llosa de la via, entre els barris del Poble Nou i de la Girada.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
30. Exp. 37/2019/RH_CN – Nomenar funcionària interina fins a la provisió reglamentària de la plaça 

a una treballadora per tal d’ocupar una plaça de Tècnic/a d’Administració Especial – Advocada 
adscrita a Serveis Jurídics.
Serveis Urbanístics

31. Exp. 164/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a FALEXA QUALITY, SL 
per les obres d’enderroc de l’edifici existent en el carrer Tossa de Mar, núm. 28 cantonada carrer 
Ramon Freixas núm. 52.
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Serveis Urbans
32. Exp. 32/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A. el 

contracte per les obres de reasfaltat de diferents carrers de Vilafranca del Penedès 2019. – Fase 
I.

33. Exp. 33/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa ASFALTS DE L’ANOIA, SL el contracte per les obres 
de reasfaltat de diferents carrers de Vilafranca del Penedès 2019. – Fase II.

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

L'Alcalde,
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