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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  15 d’abril 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. 56/2018/RH_CN - Estimar la petició de reingrés a un treballador ocupant una plaça d’Agent 
de Policia Local.

3. Exp. 2/2019/RH_SEP – Adscriure a una treballadora com administrativa de la Casa d’Oficis 
“Cuidem”.

4. Exp. 3/2019/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis d’una treballadora  amb motiu 
de la seva jubilació anticipada.

5. Exp. 4/2019/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 març de 2019.

6. Exp. 11/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de març de 2019.

7. Exp. 4/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa SERVIPREIN, SOCIEDAD PREVENCIÓN, SLU 
(PREVINT) el contracte del servei de prevenció de riscos laborals.
Compres i Contractació

8. Exp. 137/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, SL sis 
equips d’impressió multifunció, el seu manteniment i subministrament de consumibles.
Informàtica

9. Exp. 1480/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU el subministrament 
del mòdul del gestor d’expedients “TAO Mobile per ANDROID”.
Procediment Sancionador

10.Exp. 76/2019/PS – Arxivar l’expedient sancionador per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, deixant sense efecte les actuacions 
que s’hi fan constar.
Serveis Socials

11.Exp. 94/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 3, bloc 1, 2n 5a.

12. Exp. 95/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Sant Francesc, 
núm. 24, 3r.

13. Exp. 96/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer Eugeni 
d’Ors, núm. 31, Àtic 1a.
Serveis Urbanístics

14.Exp. 1/2018/URB_EUC – Aprovar el compte de liquidació definitiva, acceptar la dissolució de la 
Junta de Compensació del sector residencial “Ciutat Jardí Sant Julià” i la tramitació de la 
dissolució al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

15. Exp. 5/2019/URB_CI – Valorar positivament la proposta tècnica realitzada per la Diputació de 
Barcelona, per a la realització de l’itinerari de vianants entre l’accés a la muntanya de Sant 
Jaume i la rotonda d’entrada a Les Cabanyes.

16. Exp. 34/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació de les obres de rehabilitació dels 
espais  comuns de la Casa Feliu de Vilafranca del Penedès.
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17.Exp. 41/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb l’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC - 
ICGC conveni de col·laboració per a la realització i el finançament, de comú acord, de les 521 
ha de la cartografia topogràfica urbana.

18. Exp. 2/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 
finca del carrer Lavern, núm. 2-12.

19. Exp. 3/2219/URB_RAU - Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 
finca del carrer Nord, núm. 8.

20. Exp. 6/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i les condicions de 
parcel·lació i construcció del solar amb ref. Cadastral 9270401CF8797S0000EB.

21.Exp. 11/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES, FIJAS, SL per les obres d’una nova estesa soterrada de fibra òptica 
afectant el carrer Empordà, núm. 30.
Medi Ambient

22.Exp. 9/2018/EG_SA – Revocar la Subvenció atorgada, segons acord de la Junta de Govern 
Local del dia 28 de maig de 2018, a l’entitat ECOXARXA (XARXA INTEGRAL DE 
PROFESSIONALS I USUÀRIES SCCL) per l’activitat “III Mostra de bioconstrucció i 
permacultura”.
Serveis Urbans

23.Exp. 34/2018/EG_SR – Aprovar la recepció del recurs material de 10 bancs ecodissenyats de 
plàstic reciclat cedits per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg 
de serveis 2018.

24. Exp. 4877/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa FERRET CASULLERAS, SL el subministrament de 
paviment compostalosa per al centre de Vilafranca.
Cultura

25.Exp. 44/2019/EG_CON – Subscriure amb SABA APARCAMIENTOS, SA, conveni de col·laboració 
per la utilització amb bonificació del pàrking de la plaça del Penedès per part de les persones 
assistents als espectacles organitzats al teatre Cal Bolet.

26. Exp. 643/2019/EG_SA – Satisfer a l’entitat VINSEUM, FUNDACIÓ PRIVADA l’import per atendre 
les despeses sobrevingudes en la contractació dels serveis d’ampliació de l’excavació de Cal Pa 
i Figues.
Relacions Internacionals

27.Exp. 3/2019/RI_PP – Acceptar la concessió del recurs tècnic  Suport a les relacions europees i 
internacionals del territori mitjançant l’actuació “Sessió de formació en Diplomàcia local”

28. Exp. 111/2018/CNT – Considerar retirada la proposta presentada per l’empresa ISERVEIS 
EINSTIC, SL, i declarar deserta la licitació pel suport integral per a la gestió del projecte FEDER 
2014-2020 “Penedès Sostenible i Saludable”.

Certificacions
29. Exp. 4989/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 i única relativa a les obres d’arranjament 

del tram de vorera entre el carrer Baltà de Cela i Salvador Seguí.
30. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 9 relativa a les obres de reforma i ampliació de 

la casa de la Festa Major de Vilafranca.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions
Secretaria-Governació

31. Exp. 1/2019/SEC_LT – Autoritzar el canvi de vehicle al titular de la Llicència Municipal de Taxi 
número 20.
Serveis Urbans

32. Exp. 32/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per l’execució de les 
obres de reasfaltat de diferents carrers de la Vila – Fase I.

33. Exp. 33/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per l’execució de les 
obres de reasfaltat de diferents carrers de la Vila – Fase II.

34. Exp. 37/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per l’execució de les 
obres d’adequació genèrica de voreres als barris de Molí d’en Rovira i de la Barceloneta.
Promoció Econòmica

35. Exp. 35/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei de 
controladors i auxiliars per a l’admissió i control de l’accés del públic a l’interior del recinte firal i 
un servei de vigilància dels béns i materials i de les persones que es trobin dins d’aquest recinte.
Ocupació i Formació

36. Exp. 1/2019/EG_UEBM – Subscriure amb la FUNDACIÓ PERE TARRÉS conveni de col·laboració 
per la utilització, segons disponibilitat, de les instal·lacions de La Fasina.

37. Exp. 92/2019/EG_CTB – Cedir a l’empresa BON PREU, SAU una sala petita de la Fassina per 
formació de personal propi.

38. Precs i Preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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