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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  20 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
Alcaldia

2. Exp. 131/2019/EG_SA – Establir conveni amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ per a 
fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.
Seguretat Ciutadana

3. Exp. 140/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament i 
instal·lació d’un sistema de videovigilància a tres espais de la vila i el seu centre de control.
Hisenda

4. Exp. 32/2019/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a la millora de l’accessibilitat i seguretat 
d’incendis en l’edifici situat al Barri Molí d’en Rovira, núm. 18 d’especial interès o utilitat 
municipal.
Secretaria-Governació

5. Exp. 3/2019/EG_CAU – Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 
particulars pel lloguer d’un local per emmagatzemar objectes de la Casa de la Festa Major.

6. Exp. 8/2019/SEC_PCT – Regularitzar les Llicències Municipals de Taxi número 7 i 8 i fer constar 
els conductors de la prestació del servei.
Recursos Humans i Organització

7. Exp. 4/2019/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis d’un treballador amb motiu de 
la seva jubilació.

8. Exp. 5/2019/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’abril de 2019.

9. Exp. 13/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’abril de 2019.

10.  Exp. 15/2019/RH_CG – Aprovar l’establiment d’un torn de guàrdia en el lloc de treball de Cap 
de Grup de Serveis Urbans.

11.  Exp. 2/2019/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 
per a la provisió interina, d’una plaça de Cap de Grup adscrita a Serveis Urbans.

12. Exp. 5/2019/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis a un funcionari de carrera i assignar a 
una funcionaria de carrera les tasques de la Unitat Administrativa d’Intervenció.
Procediment Sancionador

13.Exp. 85/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

14. Exp. 99/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

15. Exp. 157/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

16. Exp. 160/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Esports

17.Exp. 59/2019/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el CENTRE EXCURSIONISTA 
DEL PENEDÈS per al foment de les activitats excursionistes durant l’any 2019.
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18.Exp. 62/2019/EG_CON – Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el FUTBOL CLUB 
VILAFRANCA per a l’any 2019 destinada a col·laborar en el finançament del club.

19. Exp. 17/2019/EG_SR – Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA per 
l’actuació “Fons de prestació. Dinamització de l’activitat física i l’esport local. Any 2019” del 
Catàleg de serveis 2019.
Solidaritat i Cooperació

20. Exp. 64/2019/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’entitat LABDOO.ORG per 
contribuir al desenvolupament de les activitats de l’associació a Vilafranca, exercici 2019.
Serveis Urbanístics  

21. Exp. 1/2018/URB_PMU – Aprovar l’informe tècnic jurídic emes pels serveis municipals i 
suspendre la tramitació del Pla de millora urbana presentat per la Junta de compensació del 
PAU 12 – (Pati del Gall).

22. Exp. 1803/2019/CMN – Adjudicar a 080 ARQUITECTURA SLP el contracte administratiu menor 
del servei de direcció d’instal·lacions, legalització i certificat energètic d’instal·lacions tèrmiques 
i de ventilació d’alta eficiència pel nou Pavelló annex al pavelló de la Gamba.

23.Exp. 185/2018/URB_OMA – Concedir llicencia urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat  
afectant l’Av. Europa, núm. 44.

24. Exp. 24/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
rehabilitació d’un habitatge existent situat al C. Ribera, núm. 3.

25. Exp. 27/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a la MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF per les obres de reposició de la tanca perimetral de la 
deixalleria, en l’immoble situat al Br. Molí d’en Rovira, núm. 3.
Medi Ambient

26.Exp. 15/2019/EG_SR – Sol·licitar un ajut per l’actuació “Obres d’urbanització de l’eix de la via 
a la cruïlla de l’Av. Barcelona amb el C. Papiol (Lot 2)”.

27. Exp. 16/2019/EG_SR – Sol·licitar un ajut per l’actuació “Adquisició d’un vehicle elèctric tipus 
furgó destinat a Serveis Urbans”.
Promoció Turística

28. Exp. 61/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure Conveni de col·laboració amb l’associació de 
CONSELL REGULADOR DE LA IGP GALL DEL PENEDÈS.
Esports

29.Exp. 60/2019/EG_CON – Subscriure amb el CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS conveni 
de col·laboració pel finançament de les despeses del projecte de reforma, ampliació i millora de 
la seva seu social.
Cultura

30.Exp. 63/2019/EG_CON – Aprovar amb l’Associació ELS AMICS DEL DRAC DE VILAFRANCA el 
document de cessió d’ús d’una còpia de l’Estudi realitzat per emprar-la com a part de 
l’exposició permanent de la Casa de la Festa Major.

31. Exp. 653/2019/EG_SA – Atorgar una subvenció a l’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS en 
concepte de col·laboració amb l’edició d’un llibre biogràfic sobre el poeta i filòleg Manuel Milà i 
Fontanals.
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Certificacions
32. Exp. 125/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de rehabilitació de quatre 

habitatges a la planta 1a de la Casa Feliu.
33. Exp. 2568/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 2 i última relativa a les obres de millores 

bioclimàtiques a la Fassina.
34. PRECS I PREGUNTES

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

L'Alcalde,
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