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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  18 de març de 2019, 
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. 25/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició d’un cinemòmetre de 
radiació infraroja per la Policia Local.
Hisenda

3. Exp. 1/2019/HIS_PG – Fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2020-2022, de les 
entitats integrades en l’àmbit d’aplicació de l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 28/2019/RH_CN – Contractar a 4 treballadors/es amb un contracte d’obra i servei de 
durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Oficial 1a jardineria i Operari 
jardineria.

5. Exp. 3/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament, durant el mes de febrer de 2019.

6. Exp. 7/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de febrer de 2019.

7. Exp. 2/2019/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb un treballador amb motiu de la 
seva jubilació definitiva.

8. Exp. 2/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora una ampliació de l’excedència voluntària per 
tenir cura d’un fill/a.
Compres i Contractació

9. Exp. 13/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS el 
contracte del servei de l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Vilafranca.
Benestar Social

10.Exp. 27/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de planificació, 
organització, execució i avaluació d’activitats saludables per a la gent gran.
Serveis Socials

11.Exp. 7/2019/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Catàleg de serveis 2019, Fons de prestació i Programes complementaris de l’any 
2019.

12. Exp. 67/2019/EG_CTB – Aprovar l’aplicació de la variació de l’IPC interanual del contracte 
d’arrendament subscrit amb la Fundació Amàlia Soler, per l’ús d’espais de l’edifici situat al 
carrer Santa Maria, núm. 2.
Salut i Consum

13.Exp. 15/2019/EG_CON – Subscriure amb el LABORATORI DE SALUT PÚBLICA DE LA 
MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF conveni de col·laboració per a l’any 2019.
Solidaritat i Cooperació

14. Exp. 206/2019/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT per al Projecte 3301 – Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019.
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Gent Gran
15.Exp. 174/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa QUIPAROLA SOM, SLU (SOM VIATGES) el servei 

de les colònies per a la gent gran de Vilafranca del Penedès.
Serveis Urbanístics

16.Exp. 128/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 
SA el contracte per la renovació parcial de l’enllumenat públic substituint llumeneres existents 
per unes amb tecnologia LED.
Medi Ambient

17.Exp. 6/2018/MA_HU – Adjudicar les parcel·les d’Horts Urbans del carrer de la Vinya, 29, al 
sector Melió Residencial i antiga Unitat d’Actuació UA20.
Serveis Urbans

18.Exp. 13/2019/HIS_AQ – Satisfer a l’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU) l’import de la quota 
anual com a membre de la entitat, referent a l’exercici 2019.

19. Exp. 23/2019/CNT – Retornar a l’empresa PABASA EUROASFALT SA la fiança dipositada com a 
garantia per les obres del reasfaltat de diferents carrers de la Vila 2016.
Cultura

20.Exp. 2/2019/CU_PC – Aprovar la pròrroga del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals fins el 31 de desembre de 2020.
Certificacions

21. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar les certificacions núm. 7 i 8 relatives a les obres de reforma i 
ampliació de la casa de la Festa Major de Vilafranca.

22. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 
Via, ÀMBITS 11, 12 i 13 (Lot-2).

23. Exp. 48/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres del Nou Centre Obert, al 
Passatge Alcover, núm. 6.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Secretaria-Governació

24. Exp. 8/2018/SEC_PCT – Deixar sense efecte la sol·licitud d’alta com a conductor per a prestar el 
servei de taxi dels vehicles corresponents a les Llicències Municipals de Taxi número 7 i 8.

25. Exp. 1/2019/SEC_PCT – Donar de baixa com a conductora per la prestació del servei de taxi de 
la Llicència Municipal de Taxi núm. 3 i 14.
Recursos Humans i Organització

26. Exp. 26/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora amb un contracte d’obra i servei de durada 
determinada d’interès social i amb categoria laboral de Auxiliar agent cívic.

27. Exp. 27/2019/RH_CN – Acordar el reingrés d’un treballador i adscriure’l, de forma provisional, al 
servei de Promoció Econòmica i amb categoria laboral d’Oficial de Mercats. 
Ocupació i Formació

28. Exp. 340/2019/CMN – Encarregar a l’empresa RUVEGA CONSULTORIA I FORMACIÓN, SL (TOT 
FORMACIÓ) les tasques de formació de l’acció formativa MF0233_2 Ofimàtica del CP ADG308_2 
Activitats de gestió administrativa.

29. Exp. 4790/2018/CMN – Encarregar a tres formadors les tasques de formació de les accions 
formatives del certificat de professionalitat COML0110 Activitats auxiliars de magatzem.
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30. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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