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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  4 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. 114/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa GOCOTEX, SL el contracte pel subministrament de 
roba d’uniformitat per a la policia local.

3. Exp. 15/2019/SC_AS – Cedir la titularitat del vehicle matrícula 6242HJS, per títol de donació 
gratuïta, a l’entitat sense ànim de lucre AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL LA CARRERADA 
(Agrupació 315). 
Hisenda

4. Exp. 9/2019/HIS_AQ – Satisfer al CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA (CONGIAC) la quota com a membre de l’entitat, exercici 2019.

5. Exp. 10/2019/HIS_AQ – Satisfer a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES la 
quota com a membre de l’entitat, exercici 2019.

6. Exp. 11/2019/HIS_AQ – Satisfer al CONSORCI LOCAL LOCALRET la quota com a membre del 
consorci, exercici 2019.
Secretaria-Governació

7. Exp. 19/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.
Recursos Humans i Organització

8. Exp. 2/2019/RH_AC – Autoritzar a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SAU i a 
SERCOM SL actualitzar les retribucions dels seus empleats.

9. Exp. 22/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques 
de muntatge i desmuntatge durant el mes de març, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

10. Exp. 1/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora  una excedència especial amb dret a reserva 
del lloc de treball i reingrés automàtic.
Compres i Contractació

11. Exp. 19/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel lloguer de vehicle elèctric sense 
conductor per als desplaçaments vinculats al lloc de treball dels treballadors municipals i càrrecs 
electius.

12. Exp. 22/2019/CNT – Adoptar el compromís de mantenir el percentatge actual de contractes 
reservats a Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció.
Informàtica

13.Exp. 97/2018/CNT – Aprovar la proposta d’adjudicació del contracte “AM 13/2013 Sumnistro 
de servidores de propósito general y sistemas de almacenamiento” a l’empresa SPECIALIST 
COMPUTER CENTERS SL per l’adquisició de 10 llicències de “Veean Backup & Replication 
Enterprise for WMware – Public Sector”

14. Exp. 20/2019/CNT - Aprovar la proposta d’adjudicació del contracte “AM 13/2013 Sumnistro de 
servidores de propósito general y sistemas de almacenamiento” a l’empresa SPECIALIST 
COMPUTER CENTERS SL pel servei de suport i manteniment avançat. Veeam. 45.
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Procediment Sancionador
15.Exp. 622/2018/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Salut i Consum

16.Exp. 2959/2018/EG_SA – Concedir a l’entitat VILANIMALS un ajut econòmic per al 
desenvolupament del projecte “Coneixes la nova ordenança d’animals?”
Serveis Urbanístics 

17. Exp. 138/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’enderroc dels edificis existents al carrer Migdia, núm. 9-11.

18. Exp. 152/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a CONGERMI, SL per 
les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars en filera, en l’immoble situat a l’Av. 
Garraf, núm. 40-42.

19. Exp. 153/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a GEROLSER, SL per 
les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars en filera, en l’immoble situat a l’Av. 
Garraf, núm. 36-38.

20. Exp. 166/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a UFINET TELECOM, 
SAU per les obres de canalització de serveis afectant l’Av. Tarragona, núm. 141.

21. Exp. 176/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció de dos edificis d’obra nova entre mitgeres (magatzems) en l’immoble situat al C. 
Migdia, núm. 9-11.

22. Exp. 180/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma per canvi d’ús de local a habitatge en l’immoble situat a la Pl. Anselm Clavé, núm. 10, 
1r 1a.

23. Exp. 3/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
legalització i reforma d’habitatge existent en l’immoble situat al C. Sant Pere, núm. 98.

24. Exp. 1/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
conveni de col·laboració en relació a l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2019.

25. Exp. 2/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
conveni de col·laboració en relació al Programa de mediació per al lloguer social per a l’any 
2019.

26. Exp. 106/2018/CNT – Adjudicar  a l’empresa KONE ELEVADORES, SA el contracte pels treballs 
de subministrament i instal·lació d’un ascensor d’alta eficiència per la Casa Feliu i el 
manteniment preventiu i correctiu durant 4 anys.
Serveis Urbans

27.Exp. 44/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA el contracte pel 
subministrament i instal·lació de la senyalització direccional de l’Avinguda Pelegrina.

28. Exp. 119/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa TEMAVIAL, SL el contracte pels treballs de 
manteniment de la senyalització horitzontal.

29. Exp. 136/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa ESTAYC, SL el contracte per les obres d’adequació 
genèrica de voreres al barri de Les Clotes.

30. Exp. 18/2019/CNT – Modificar el contracte pels serveis de neteja i manteniment de les zones 
verdes, elements vegetals viaris i parcs, per incorporació de noves zones.
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31.Exp. 6/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe sol·licitat en relació a una sol·licitud de CARAVÀNING 
PENEDÈS, SA de no subjecció de la taxa número 6 corresponent a l’exercici 2018 per la gestió 
de residus municipals comercials.
Promoció Econòmica

32. Exp. 17/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel disseny, implementació/execució, 
manteniment i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i d’aigua de les Fires de Maig 2019.
Ocupació i Formació

33. Exp. 4790/2018/CMN – Modificar l’adjudicació de les tasques de formació de les accions 
formatives del certificat de professionalitat COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM – 
FCSL01 Bàsic de prevenció riscos laborals. 
Promoció Turística

34. Exp. 1/2019/TUR_DT – Imputar al CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA el 10% de les despeses 
globals de manteniment de l’edifici de l’any 2018 dels espais cedits al carrer Hermenegild 
Clascar, núm. 2.
Cultura

35.Exp. 95/2018/EG_CON – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 
2018 en relació a la clàusula primera,  paràgraf 5 del conveni amb el CINE CLUB VILAFRANCA.

36.Exp. 12/2019/EG_CON – Subscriure amb la COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA conveni de 
col·laboració per a l’any 2018.

37. Exp. 18/2019/EG_CON – Subscriure amb la COORDINADORA DE GRALLERS DE VILAFRANCA 
conveni en concepte d’ajut a les seves activitats.

38. Exp. 19/2019/EG_CON – Subscriure amb els GEGANTERS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
conveni en concepte d’ajut a les activitats del Ball, suport a l’organització de la Diada del 
Geganter, de la Diada de la Vigília de Corpus.

39. Exp. 132/2019/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 
entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 
festives d’interès públic local.

40. Exp. 692/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa SALA BECKETT OBRADOR INTERNACIONAL DE 
DRAMATÚRGIA l’espectacle El Chico de la última fila que tindrà lloc al Teatre Municipal de Cal 
Bolet.

Certificacions
41. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments, la modificació del 

projecte d’obres i la certificació núm. 7 i última relativa a les obres d’urbanització de l’Eix de la 
via, àmbits 6 i 7, (LOT 1 Obra)

42. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres d’urbanització de la via, 
àmbits 6 i 7 (LOT – 2 Obra).

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

43. Exp. 21/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral d’Auxiliar Administrativa.
Serveis Urbanístics

44. 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 amb C. Salvador Seguí.
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Serveis Urbans
45. Exp. 376/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX SL l’obra d’instal·lació 

d’una pilona automàtica al carrer de Puigmoltó.
46. Precs i preguntes

No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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