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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  14 de gener  de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 50/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, SL el contracte 
pel servei de lloguer de cotxes elèctrics.

3. Exp. 2/2019/RH_CG – Abonar una retribució complementària per la substitució de l’Inspector de 
la Policia Local en el seu període de vacances.

4. Exp. 3/2019/RH_CG – Aprovar els objectius per a l’any 2019, definits  per a cadascun dels 
serveis municipals.

5. Exp. 1/2019/RH_AC – Actualitzar les retribucions del personal electiu, funcionari, laboral, 
eventual i directiu de l’Ajuntament de Vilafranca.
Informàtica

6. Exp. 5083/2018/CMN – Adjudicar  a (L’HIVERNACLE) el servei extern de consultoria i 
desenvolupament per l’ampliació de la plataforma de Microsites.

7. Exp. 5301/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL el servei de 
manteniment i llicències d’equips Fortinet de la xarxa de telecomunicacions corporativa, per a 
l’any 2019.
Serveis Socials

8. Exp. 181/2018/EG_CTB – Modificar la disposició primera de l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 29 d’octubre de 2018, en relació a la compensació als propietaris de l’habitatge situat 
al carrer Eugeni d’Ors, 31 àtic 1a.

9. Exp. 1/2019/EG_CTB – Disposar l’extinció de la cessió temporal de l’habitatge del carrer Nord, 
4 escala C, 1r 3a.
Esports

10.Exp. 3/2019/EG_CON – Subscriure  amb FUTBOL CLUB VILAFRANCA conveni de col·laboració 
per a l’any 2019.

11. Exp. 4/2019/EG_CON – Subscriure amb el CLUB PATÍ VILAFRANCA conveni de col·laboració per 
a l’any 2019.
Serveis Urbanístics

12.Exp. 122/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma i ampliació d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat al carrer Mestre 
Recasens, núm. 15.

13. Exp. 150/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors  per les obres 
d’enderroc de l’edifici existent situat al carrer Sant Jaume, núm. 18.

14. Exp. 9/2018/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal de la finca 
situada a la Pl. Milà i Fontanals, núm. 9, 3r.

15. Exp. 11/2018/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal de la finca 
situada al Ps. Rafael soler, núm. 45.

16. Exp. 6/2018/URB_PAR – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal de la finca situada 
al carrer Progrés, núm. 43 bis planta baixa i planta primera.

17. Exp. 88/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de Reforma i 
Ampliació de l’Alberg de Càrites.
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18.Exp. 4989/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres 
d’arranjament de la cantonada de la vorera Baltà de Cela/Salvador Seguí.
Promoció Econòmica

19. Exp. 5/2018/PE_CAM – Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació 
de la llicència temporal d’ús de la parada 6-7 del mercat de la Carn.

20. Exp. 160/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure amb la FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS, conveni de 
col·laboració per donar suport als treballs de planificació estratègica del territori en l’àmbit de 
l’envelliment de la població.
Cultura

21.Exp. 2986/2018/EG_SA – Concedir subvencions a entitats privades i persones físiques sense 
ànim de lucre que han programat activitats culturals o festives d’interès públic local.

22. Exp. 24/2019/EG_SA – Atorgar una subvenció a la FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS, en concepte d’aportació a la Festa Major 2019.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans

23. Exp. 22/2018/RH_PPO – Contractació d’una treballadora amb categoria d’Auxiliar Administrativa – 
Projecte Treball i Formació Línia PANP.

24. Exp. 23/2018/RH_PPO – Contractació d’una treballadora amb categoria d’Operària de Jardineria – 
Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

25. Exp. 24/2018/RH_PPO – Contractació d’una treballadora amb categoria d’Operària de jardineria – 
Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

26. Exp. 3/2019/RH_PPO – Contractació de dos treballadors en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria de Dinamitzador/a Juvenil

27. Exp. 91/2018/RH_CN – Contractació d’una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral  Tècnica d’Ocupació.

28. Exp. 92/2018/RH_CN – Adscriure a una treballadora com a Administrativa – Programa de Treball 
a Barris 2018.

29. Exp. 93/2018/RH_CN – Adscriure a una treballadora com a Coordinadora al programa ENFEINA’T.
Serveis Urbanístics

30. Exp. 29/2018/URB_CI – Renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte sobre l’habitatge situat al 
carrer Falcons de Vilafranca, 12, 5è 3a.

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