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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  8 de juliol de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 25/2019/AJGL
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 140/2018/CNT – Desestimar el recurs d’alçada interposat per l’empresa SOM CONTROL I 
SEGURETAT, SL contra l’acord d’exclusió de la mesa de contractació del procediment de licitació 
pel subministrament i instal·lació d’un sistema de videovigilància.

3. Exp. 1641/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa RECICLATGES SABATÉ, SL la venda de 66 vehicles 
considerats residu sòlid.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 3/2019/RH_AC – Actualitzar les retribucions del personal electiu, funcionari, laboral, 
eventual i directiu de l’Ajuntament de Vilafranca.  

5. Exp. 93/2019/EG_CON – Aprovar amb l’IES EUGENI D’ORS la signatura del conveni de 
col·laboració educativa per acollir un estudiant en la modalitat de Formació Professional Dual del 
CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.       
Hisenda

6. Exp. 49/2019/HIS_DTP – Aprovar l’exempció de la taxa d’Ocupació del sòl, vol i subsòl de la 
via pública corresponent a la llicència sol·licitada per la FUNDACIÓ ESCOLAR SANT JOSEP, pel 
tall del carrer Vidal el dia 14 de juny de 2019.
Serveis Socials

7. Exp. 61/2019/CNT – Declarar deserta la licitació pel servei de traducció intercultural 
àrab/amazing, català/castellà per a l’atenció de serveis socials bàsics.

8. Exp. 91/2019/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS conveni 
per regular les condicions respecte al casal d’Estiu i el Campus de Bàsquet de l’any 2019.
Salut Pública i Consum

9. Exp. 56/2019/CNT – Rectificar l’error material detectat en el primer punt de l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 1 de juliol de 2019 d’aprovació de l’adjudicació de la segona pròrroga 
del servei de prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions municipals.
Urbanisme

10.Exp. 43/2017/URB_OMA – Tenir per renunciat i desistit el sol·licitant de l’execució de les obres 
de reparació i instal·lació en l’immoble situat a la Rambla Nostra Senyora, núm. 37.

11. Exp. 50/2017/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació sol·licitada per les 
obres de reforma d’habitatge al C. Amàlia soler, núm. 52.

12. Exp. 146/2018/URB_OMA – Modificar el titular de la llicència concedida per la Junta de Govern 
Local de data 10 de juny de 2019 a ECOTECNOCIUDAD Y ARQUITECTURA SL en favor de LUX 
EL CAÑAVERAL – VIVIENDAS S.L.

13. Exp. 42/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’instal·lació d’un aparell elevador en l’immoble situat al C. Germanor, núm. 35.

14. Exp. 46/2019/URB_OMA – Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. per a 
l’ampliació de canalització de serveis afectant la zona del carrer Santa Clara, núm. 6.

15. Exp. 59/2019/URB_OMA – Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPÀL D’AIGÜES DE 
VILAFRANCA, S.A., (EMAVSA) per a la renovació i reforç de la xarxa d’abastament i 
sanejament del passatge Enric Regull.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 9 de juliol de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
26/2019/SEC_SJGL

Codi validació document:
1243 0745 2022 7763 5670

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 2 de 3

16.Exp. 10/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de la finca 
Ampliació Zona Esportiva, 27, N2-21. 

17. Exp. 11/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de la finca 
Ampliació Zona Esportiva, 27, N2-18.

18. Exp. 12/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de la finca DS La 
Serreta.

19. Exp. 4/2019/URB_DPH – Concedir a INDECA PENEDES, SL llicència de divisió en propietat 
horitzontal de l’immoble situat a la Rbla. Nostra Senyora, núm. 25.

20. Exp. 6/2019/URB_DPH - Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal i ús de l’immoble 
situat al carrer Igualada, núm. 29.

21. Exp. 1/2019/URB_PAR – Concedir llicència municipal per a l’agrupació de les parcel·les situades 
al Passatge Serra d’Ancosa, núm. 19 i núm. 21.

22. Exp. 78/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb el CCAP conveni de col·laboració per les 
obres del projecte Adequació paisatgística de les rotondes interurbanes a l’alt Penedès.

23. Exp. 2303/2019/CMN – Adjudicar a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, SA (SECE) el contracte administratiu menor del subministrament i instal·lació 
d’equipament electrònic per a la telegestió dels quadres de comandament de l’enllumenat 
públic.
Promoció Econòmica

24. Exp. 685/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE 
VILA conveni de col·laboració per a la gestió de la dinamització comercial de l’any 2019.
Turisme

25. Exp. 62/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa 2003, SA la primera i única pròrroga del contracte del 
servei de lloguer d’estands interiors, estands exteriors, mobiliari, complements, servei de 
muntatge i desmuntatge per la Fira del Gall 2019, Xato 2020 i Fires de Maig 2020.

26. Exp. 5/2019/EG_CU – Adjudicar l’explotació del servei de restaurant de la Mostra Gastronòmica 
de la Fira del Gall 2019/20.
Cultura

27.Exp. 83/2019/EG_CON – Subscriure amb LA SOCIETAT LA PRINCIPAL EL CASAL conveni per a 
l’any 2019.

28. Exp. 84/2019/EG_CON – Subscriure amb la COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA conveni de 
col·laboració per a l’any 2019.

Certificacions
29. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres del Nou Poliesportiu 

Municipal annex a l’existent Pavelló de la Gamba.
30. Exp. 128/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de Renovació parcial de 

l’enllumenat públic substituint llumeneres existents per unes en tecnologia LED.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Recursos Humans i Organització
31. Exp. 7/2019/RH_FPS – Donar per finalitzat el contracte d’obra o servei determinat com a tècnica 

pel projecte PECT, Penedès Sostenible i Saludable.
32. Exp. 55/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i servei 

de durada determinada d’interès social i amb categoria tècnica d’Ocupació.
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33. Exp. 56/2019/RH_CN – Nomenar a un funcionari interí fins a la provisió definitiva de la plaça de 
Policia Local i categoria Caporal.

34. Exp. 57/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral eventual per 
circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Operari.

35. Exp. 85/2019/EG_CON – Aprovar amb l’IES EUGENI D’ORS la signatura dels Convenis de 
col·laboració educativa per acollir estudiant en la modalitat de Formació Professional Dual.
Urbanisme

36. Exp. 1891/2019/CMN – Adjudicar a CONSTRUCCIONES F. MUNNÉ, SA el contracte administratiu 
menor de les obres de realització d’una sortida d’emergència al Claustre Trinitaris per a l’escola 
Arsenal.

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

L'Alcalde,
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