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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – Exp. 30/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 66/2019/RH_CN – Contractar a quatre treballadors en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria d’Auxiliar agent cívic.

3. Exp. 67/2019/RH_CN – Contractar a quatre treballadors en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria d’Oficial 1a i Operari construcció.

4. Exp. 68/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret de reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.  

5. Exp. 69/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb la 
categoria laboral de Tècnic Auxiliar d’Informàtica.   

6. Exp. 118/2019/EG_CON – Aprovar amb la UNIVERSITAT DE BARCELONA la signatura del 
conveni de col·laboració educativa de pràctiques externes d’estudiants.

7. Exp. 7/2018/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a la treballadora que ocupa el lloc de 
treball de Cap del servei de Recursos Humans i Organització.
Procediment Sancionador

8. Exp. 274/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

9. Exp. 287/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

10. Exp. 294/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Drets Socials

11.Exp. 93/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de traducció intercultural 
àrab/amazing, català/castellà per a l’atenció de Serveis Socials Bàsics.

12. Exp. 3273/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa GAUDIUM SERHS SL el subministrament en línia 
calenta de menjars elaborats (càtering) per a persones usuàries del càtering social.
Educació

13.Exp. 99/2019/EG_CON – Anul·lar el conveni de col·laboració aprovat per la Junta de Govern 
Local en data 22 de juliol de 2019 amb l’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, mitjançant el Departament d’Educació per desenvolupar en règim d’alternança i 
amb formació dual, el Cicle formatiu de grau superior d’educació Infantil a l’Institut Escola 
Intermunicipal del Penedès i aprovar la nova proposta de conveni amb LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS.
Salut Pública i Consum

14.Exp. 658/2019/EG_SA – Concedir subvencions a entitats privades sense ànim de lucre, la 
missió fonamental de les quals esta relacionada amb la salut de les persones.

15. Exp. 2194/2019/CMN – Adjudicar a diferents proveïdors la realització de diferents tallers de 
promoció de la salut i de consum responsable, en els centres educatius del municipi.
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Esports
16.Exp. 715/2019/EG_SA – Reduir l’import de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local 

en data 24 de setembre de 2018 a una esportista d’elit de Vilafranca.
17. Exp. 716/2019/EG_SA – Anul·lar la relació de 194 subvencions atorgades per la Junta de 

Govern Local en data 22 de maig de 2017 per la pràctica d’activitats físiques i esportives 
continuades dels infants.
Urbanisme

18.Exp. 140/2018/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació del projecte per les 
obres de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar en l’immoble situat al C. Pere Alagret, 
núm. 40.

19. Exp. 30/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
recalçat o consolidació de fonaments, en l’immoble situat al C. Espirall, núm. 58, Bl. 7.

20. Exp. 38/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a LA PARRÒQUIA DE 
SANTA MARIA DE VILAFRANCA – BISBAT DE ST. FELIU DE LLOBREGAT per les obres de 
rehabilitació de la coberta general de la basílica de Santa Maria.

21. Exp. 44/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un edifici plurifamiliar de nova planta en l’immoble situat al C. Sant Julià, núm. 
18.

22. Exp. 51/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’instal·lació d’aparell elevador en l’immoble situat al C. Jaume Balmes, núm. 1.

23. Exp. 70/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma interior d’un habitatge existent en la planta tercera de l’immoble situat a la Rambla 
Sant Francesc, núm. 18.

24. Exp. 75/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a PROMOEDIF, SL per 
les obres de canalització de serveis afectant el carrer Pere Alagret cantonada carrer Manuel 
Barba i Roca.

25. Exp. 3016/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguret i Salut del contracte dels treballs de 
subministrament i col·locació de tres línies de vida en el Teatre Cal Bolet.

26. Exp. 3158/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa TERRER D’ENGINYERIA I CONSULTORIA SL el 
contracte administratiu menor de serveis d’assessorament tècnic per la redacció del projecte 
d’itinerari interurbà per a bicicletes i vianants.

27. Exp. 1/2019/URB_PU – Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del sector SUD 4- La 
Pelegrina.

28. Exp. 1/2019/URB_CUSL – Concedir llicència urbanística per les obres de canvi d’ús de local a 
vivenda en l’immoble situat al carrer Salvador Seguí, núm. 27, esc. 1 bxs. 1a.

29. Exp. 8/2019/URB_DPH – Concedir llicència municipal per la divisió en propietat horitzontal i ús 
de l’immoble situat al carrer Escorxador, núm. 11.

30. Exp. 16/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca del c. Sol, núm. 26.

31. Exp. 43/2019/EG_CON – Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’entitat cooperativa LLAR 
UNIÓ CATALÒNIA, SCCL.
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Ocupació
32. Exp. 96/2018/CNT – Desistir del procediment de licitació relatiu a l’Acord Marc per a la 

contractació de docents per a la realització de les accions de formació, adreçades a persones 
treballadores desocupades, subvencionades pel (SOC).
Cultura

33. Exp. 720/2019/EG_SA – Modificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’agost 
de 2019 de deixar sense efecte la subvenció concedida a la Fundació Privada Futura Local per 
l’activitat “L’Auca del Petit Xerel·lo”.

Certificacions
34. Exp. 88/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres d’ampliació de l’alberg de 

Càrites de Vilafranca.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Recursos Humans i Organització
35. Exp. 65/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques de 

muntatge i desmuntatge durant el mes de setembre per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.
Urbanisme

36. Exp. 33/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de reforma 
de l’edifici existent com a habitatge unifamiliar, en l’immoble situat al carrer Dr. Fleming, núm. 8.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Urbanisme

38. Exp. 7/2019/EG_CU -  Renunciar al dret de tanteig i retracte sobre l’habitatge situat a la Ronda 
de Mar núm. 117 Esc. 2, 4t 1a.
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