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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 59/2018/CNT - Rectificar l’error material detectat en l’acord d’adjudicació a l’empresa 
ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS, SL del contracte pel subministrament i 
manteniment d’un programari de gestió de personal de la Policia Local.
Secretaria-Governació

3. Exp. 29/2017/SEC_RP - Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.

4. Exp. 3/2018/SEC_RP - Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.

5. Exp. 7/2018/SEC_RP - Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.

6. Exp. 10/2018/SEC_RP - Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.
Recursos Humans i Organització

7. Exp. 10/2018/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’agost de 2018.

8. Exp. 25/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials, realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’agost de 2018.

9. Exp. 60/2018/RH_CN – Nomenar funcionari de carrera amb categoria Agent de Policia Local.
Benestar Social

10.Exp. 90/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS, SL el contracte 
del servei psicològic del SIAD del casal per la Igualtat.

11. Exp. 101/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS, SL el 
contracte del servei per al “Projecte d’intervenció socioeducativa per a adolescents i les seves 
famílies als Serveis Socials Bàsics”.
Serveis Socials

12.Exp. 142/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 
1r B.

13. Exp. 143/2018/CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere El Gran, núm. 43 
bis.

14. Exp. 144/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 39, 
3r.

15. Exp. 145/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 
2n.

16. Exp. 146/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 
Vilafranca, núm. 17, 5è 6a.

17. Exp. 147/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Falcons de 
Vilafranca, núm. 33, baixos 1a.

18. Exp. 148/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfol, núm. 
1, 1r 2a.
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19.Exp. 149/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
3r 1a.

20. Exp. 150/2018/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Torrelles de Foix, núm. 21, 3r 1a.

21. Exp. 151/2018/EG_CTB - Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer Joan 
XXIII, núm. 9, 3r 1a.

22. Exp. 152/2018/EG_CTB - Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la 
Font, núm. 39, 2n.

23. Exp. 153/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 21, 3r 1a.
Ensenyament

24.Exp. 473/2018/EG_SA - Resoldre la convocatòria pública del Programa d’ajuts a l’escolarització 
per al curs 2018-2019.
Salut i Consum

25.Exp. 169/2018/EG_SA – Concedir subvenció a les entitats privades sense ànim de lucre, la 
missió fonamental de les quals esta relacionada amb la salut de les persones.
Esports

26.Exp. 2631/2017/EG_SA – Concedir una subvenció a dos esportistes en el marc de la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajuts i subvencions als esportistes i equips 
esportius d’elit de Vilafranca.

27. Exp. 2632/2017/EG_SA – Concedir subvenció a entitats privades, persones físiques i/o 
societats que programen i executen grans esdeveniments esportius puntuals durant el curs 
2017-2018.

28.Exp. 2633/2017/EG_SA – Concedir o denegar subvenció a entitats privades i persones físiques 
que programen i executen activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l’esport, 
sense ànim de lucre, durant el curs 2017-2018.

29.Exp. 2634/2017/EG_SA – Concedir subvenció a dues entitats, sense ànim de lucre, que 
programen i executen activitats continuades relacionades amb les activitats físiques i l’esport, 
dirigides a persones i/o col·lectius amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o altres 
afectacions cròniques de la salut, durant el curs 2017/2018.

30.Exp. 2635/2017/EG_SA – Concedir subvenció a entitats que promocionen activitats físiques i 
esportives de base amateur per a infants i joves, de caire federat i competitiu, durant el curs 
2017/2018.

31.Exp. 2636/2017/EG_SA – Concedir o denegar subvencions a entitats esportives i persones 
físiques les quals participen en competicions esportives d’alt nivell, sense ànim de lucre i en 
condicions d’amateur, durant el curs 2017/2018.
Participació Ciutadana i Voluntariat

32. Exp. 170/2018/EG_SA – Atorgar els premis del concurs de relats de l’any 2018.
Serveis Urbanístics  

33. Exp. 51/2018/EG_CAU – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer La 
Palma, núm. 24, 3r 2a.

34. Exp. 22/2017/CNT – Desestimar la sol·licitud de pagament a PAVIMENTS CALAFELL, S.L..
35. Exp. 37/2017/CNT – Desestimar la sol·licitud de pagament a FERRALLAS PIERA, S.L.
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36.Exp. 61/2018/CNT – Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL, la fiança 
dipositada en garantia de les obres d’Urbanització de l’Eix de la via, àmbit 6.

37. Exp. 2225/2018/CMN – Adjudicar a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. el contracte 
administratiu menor de les obres d’impermeabilització del paviment del parc Sant Julià, sobre 
magatzem del bans d’aliments.

38. Exp. 107/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES, FIJAS, SL, per les obres d’estesa soterrada de fibra òptica afectant el 
carrer Hermenegild Clascar núm. 44.

39. Exp. 119/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES, FIJAS, SL, per les obres d’estesa soterrada de fibra òptica afectant el 
carrer Balcó de les Clotes, núm. 45-47.
Serveis Urbans

40.Exp. 99/2018/CNT – Estimar la sol·licitud de l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES SA, en el 
sentit de retornar l’aval dipositat en l’adjudicació de les obres de reasfaltat dels carrers de la 
Vila 2011.

41. Exp. 100/2018/CNT – Estimar la sol·licitud de l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES SA, en el 
sentit de retornar l’aval dipositat en l’adjudicació de les obres de reasfaltat de diferents vials de 
la Vila 2012.

42. Exp. 102/2018/CNT - Estimar la sol·licitud de l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES SA, en el 
sentit de retornar l’aval dipositat en l’adjudicació de les obres de reasfaltat dels carrers de la 
Vila 2010.
Promoció Econòmica

43. Exp. 85/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei de disseny 
gràfic, aplicació, seguiment, comunicació i proposta de dinamització  per a les Fires de Maig.

44. Exp. 2725/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa DIME NETWORK el servei per l’execució del 
programa “Ecosistema d’Innovació – Open Living Lab Penedès”.

45. Exp. 2726/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa DIME NETWORK el programa “INNOVA PIME IV”.
46. Exp. 2751/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa DIME NETWORK el servei de “Design Thinking per 

fer créixer el negoci”.
47. Exp. 49/2018/EG_INF – Prorrogar amb l’empresa COMUNICACIÓ VINÀRIA SL, el conveni de 

col·laboració per a la celebració de l’edició 2018 del Premis Vinari.
Ocupació i Formació

48. Exp. 3033/2018/CMN - Adjudicar les tasques de formació de les accions formatives MFPE021 
Atenció al client i MFCT Formació en centres de treball.

49. Exp. 3036/2018/CMN – Adjudicar les tasques de formació de les accions formatives MF3060, 
MFPE020 i formació complementària de reforç i aprofundiment. Serveis auxiliars d’estètica.
Promoció Turística

50. Exp. 26/2018/TUR_DT – Aprovar el calendari de fires i festes per l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Projecció Exterior per l’any 2019.
Cultura

51.Exp. 148/2018/EG_SA – Concedir o denegar subvencions a les entitats privades i persones 
físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic local.
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Relacions Internacionals
52.Exp. 13/2018/RI_PP – Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 

2017, en relació al Campament Internacional de Joves que es va dur a terme a Novo Mesto 
(Eslovenia)  l’any 2017.

Certificacions
53. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 8 relativa a les obres de “Restauració del 

Claustre dels Trinitaris, carrer Font, núm. 43.
Ratificar Decrets de l’alcaldia

Compres i Contractació
54. Exp. 84/2018/CNT – Adjudicació a ACTUA SCCL, SL el contracte per al servei d’atenció diürna del 

centre obert “La Finestra”.
Cultura

55. Exp. 79/2018/CNT – Desistir del procediment de licitació per a la contractació de l’execució de 
les obres del “Projecte de museïtzació de la Casa de la Festa Major”.
Relacions Internacionals

56. Exp. 14/2018/RI_PP – Acceptació de la subvenció de la primera fase de la Xarxa ALT/BAU, 
corresponent al 70 % del pressupost previst en el projecte.

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