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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  11 de febrer de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Secretaria-Governació

2. Exp. 1/2019/SEC_REH – Garantir a tots els interessats la seva relació amb l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per mitjans electrònics i crear el Registre de funcionaris habilitats per 
realitzar tràmits electrònics en nom de terceres persones.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 3/2019/RH_POR – Acordar el trasllat d’una plaça del servei d’Informàtica al servei 
d’Urbanisme.

4. Exp. 12/2019/RH_CN – Nomenar la delegada de protecció de dades personals de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès.
Informàtica

5. Exp. 97/2018/CNT – Adherir-se voluntàriament  a l’Acord Marc “AM 13/2013 Suministro de 
servidores de propósito general y sistemas de almacenamiento”.
Benestar Social

6. Exp. 4/2019/EG_SR – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2019 
en relació als imports de tres actuacions a sol·licitar a la Diputació de Barcelona, Catàleg de 
Serveis de l’any 2019.    
Salut i Consum

7. Exp. 8/2019/EG_CON – Subscriure amb la FUNDACIÓ AGRUPACIÓ conveni de col·laboració per 
les dues activitats relacionades amb la promoció d’estils de vida saludable programades per 
aquest any 2019.
Serveis Urbanístics

8. Exp. 98/2018/CNT – Rectificar l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 21 de gener de 2019 relatiu a l’adjudicació del contracte pel servei de manteniment 
preventiu i correctiu de les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels equipaments de 
l’Ajuntament.

9. Exp. 138/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, 
SL (GRUPO SIFU) el contracte del servei de neteja de les instal·lacions dels Mercats Municipals.

10. Exp. 9/2019/CNT – Modificar el contracte amb l’empresa COSNTRUCCIONS F. MUNNE, SA per 
a l’execució de les obres de reforma de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Serveis Urbans

11.Exp. 3/2019/SU_CGZ – Aprovar l’informe de dades que ha presentat l’empresa SABA 
APARCAMIENTOS SA sobre l’explotació del servei d’aparcament regulat i vigilat en superfície, 
exercici 2018.

12. Exp. 1/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ el contracte 
del servei de neteja de la via pública.

13. Exp. 498/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ el servei de 
neteja viària de 5 aparcaments de Vilafranca del Penedès.
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Promoció Econòmica
14. Exp. 18/2019/EG_INF – Aprovar les bases que regulen els premis per a les solucions 

guanyadores presentades a les tres crides de l’Ecosistema d’Innovació del Penedès per a l’any 
2019.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans

15. Exp. 2/2019/RH_POR – Traslladar a una treballadora al Servei de Participació Ciutadana i 
Voluntariat.

16. Exp. 8/2019/RH_CN – Nomenar i disposar la publicació al Butlletí Oficial de la Província els 
nomenaments de 9 funcionaris/es de carrera. 

17. Exp. 9/2019/RH_CN – Declarar extingit el contracte d’interinitat i amb categoria laboral d’Oficial 
de Mercats amb una treballadora i contractar a la mateixa amb un contracte d’interinitat i amb 
categoria laboral de Conserge Especialista.

18. Exp. 10/2019/RH_CN – Nomenar funcionària interina per substitució transitòria de la titular de la 
plaça i amb categoria laboral d’Auxiliar Administrativa adscrita a Promoció Turística.

19. Exp. 11/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i servei 
de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Auxiliar agent cívic. 

20. Exp. 13/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte temporal d’interinitat 
per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb categoria laboral 
d’Operari/a Manteniment General.

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

L'Alcalde,
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