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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  1 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
Alcaldia

2. Exp. 638/2019/EG_SA – Satisfer a l’ACADEMIA TASTAVINS l’import del conveni per l’Espai 
Penedès, Sala de Tast i Promoció de vins  i Patrimoni Cultural i Artístic del Penedès.

3. Exp. 640/2019/EG_SA – Establir amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL conveni per a 
fomentar les activitats d’interès general que l’Associació realitza durant l’any 2019.
Seguretat Ciutadana

4. Exp. 21/2019/SC_AS – Subscriure conveni amb SERVEIS MÈDICS PENEDÈS per a la cessió d’un 
parc mòbil d’educació viària.
Protecció Civil

5. Exp. 639/2019/EG_SA – Prorrogar el conveni de col·laboració amb l’AGRUPACIÓ CIUTADANA DE 
VIGILÀNCIA D’INCENDIS FORESTALS, GEIF, per a l’any 2019.
Hisenda

6. Exp. 2/2019/HIS_TAE – Aprovar una transferència de capital a la societat municipal SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L. destinada a finançar les inversions a Penedès Televisió i 
Ràdio Vilafranca.

7. Exp. 10/2019/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa F. VIDAL, S.A. 
corresponent al subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari per a l’espai cívic per a 
joves La Nau. 

8. Exp. 11/2019/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa BROKER KIROL, S.L. 
corresponent al subministrament i instal·lació d’equipament tècnic de salt de perxa amb 
certificació IAAF.
Secretaria-Governació

9. Exp. 44/2018/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra 
aquest Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

10. Exp. 1/2019/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per 
a la provisió interina de la plaça de Sotsinspector Policia Local.
Informàtica

11.Exp. 26/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació per l’adquisició d’equip informàtic.
12. Exp. 1139/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa INGENIERIA DE EQUIPOS AUXILIARES DE 

INFORMATICA, SA (IEAISA) l’adquisició de dos tallafocs troncals per la xarxa de 
telecomunicacions corporativa.
Serveis Socials

13.Exp. 78/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Ferrers, núm. 54, 2n.

14. Exp. 79/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge de la Rambla 
Sant Francesc, núm. 24, 3r.

15. Exp. 80/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Falcons de 
Vilafranca, núm. 33 baixos, 1a.
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16.Exp. 81/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 
Torrelles de Foix, núm. 3, Bloc 1, 2n 5a.

17. Exp. 82/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 3-
5, 1r 2a.

18. Exp. 83/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Sant Francesc, 
núm. 24, 1r.

19. Exp. 84/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla de Sant Francesc, 
núm. 24, 2n.

20. Exp. 85/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Moja, 17, 3r 6a.
21. Exp. 86/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 67, 1r.
22. Exp. 87/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 

núm. 27, 2n 6a.
23. Exp. 88/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer del Nord, núm. 6, 

Esc. B, 3r 3a.
24. Exp. 89/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 

2n 2a.
25. Exp. 90/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 3r.
26. Exp. 91/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 3-

5, 2n 2a.
27. Exp. 93/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 3-

5, 2n 1a.
28. Exp. 10/2019/EG_SR – Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el 

marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 – Fons de Prestació. Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) – 2019.

29. Exp. 11/2019/EG_SR – Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de serveis 2019 – Fons de prestació. Supervisió d’equips de serveis socials 
bàsics. Any 2019. 
Convivència i Ciutadania

30.Exp. 34/2019/EG_CON – Prorrogar amb la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ el conveni de 
col·laboració per tal de realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn 
comunitari de Vilafranca.
Ensenyament

31.Exp. 11/2019/EG_CON – Revocar definitivament la subvenció atorgada a l’ESCOLA ESTALELLA 
I GRAELLS per al finançament del servei de vetlladors/es en horari de menjador per al curs 
2017-2018.
Esports

32.Exp. 25/2019/EG_CON – Subscriure amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA i la FUNDACIÓ FUTBOL 
CLUB BARCELONA conveni de col·laboració per al desenvolupament del Projecte “FutbolNet”.
Joventut

33.Exp. 31/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa NOU SET EMPRESA D’INSERVIÓ, SCCL el 
contracte del servei d’atenció de les sales d’estudi municipals (Casa Amiguet i Escavi).
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Solidaritat i Cooperació
34. Exp. 29/2019/EG_CON – Subscriure amb l’associació PROACTIVA OPEN ARMS conveni de 

col·laboració per suport a les activitats que realitza la entitat que puguin ser qualificades d’utilitat 
o interès social i humanitari, exercici 2019.

35. Exp. 30/2019/EG_CON – Subscriure amb l’entitat ACAPS WILAIA ALT PENEDÈS conveni de 
col·laboració per a l’any 2019.

36. Exp. 31/2019/EG_CON – Subscriure amb el COMITÈ CATALÀ DE L’ACNUR, Alt Comissionat de 
Nacions Unides pel Refugiats conveni de col·laboració per a l’any 2019.

37. Exp. 32/2019/EG_CON – Subscriure amb l’associació AMICS DE PUERTO CABEZAS conveni de 
col·laboració per a l’exercici 2019.

38. Exp. 33/2019/EG_CON – Subscriure amb l’entitat FARMACÈUTICS MUNDI (FARMAMUNDI) 
conveni per a l’exercici 2019.
Serveis Urbanístics

39.Exp. 17/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a FRANSERAN, SL per 
les obres de construcció de dues piscines en l’immoble situat al passatge de la Sínia núm. 14 i 
16.

40. Exp. 23/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’obertura en parets de càrrega d’edifici plurifamiliar en l’immoble situat al carrer Bisbe 
Panyelles, núm. 8, 1r 2a.

41. Exp. 109/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de canvi 
d’ús de local a habitatge en l’immoble situat a la Pl. Lluís Via, núm. 1 baixos.

42. Exp. 842/2019/CMN – Adjudicar a EDDAB ARQUITECTURA, SL el contracte administratiu menor 
dels serveis de coordinació de seguretat i salut per a les obres del nou pavelló annex al pavelló 
de la Gamba.
Cultura

43.Exp. 1174/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa ASSOCIACIÓ FRANCESC VALLS l’espectacle 
Rèquiem de Mozart que tindrà lloc a l’Auditori Municipal.

44. Exp. 12/2019/EG_SR – Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de serveis 2019 – Fons de prestació. Activitats culturals de les festes majors. 
Any 2019.

Certificacions
45.Exp. 5344/2018/CMN – Aprovar la variació d’amidaments, la modificació del projecte i la 

certificació núm. 1 i última de les obres d’arranjament del tram vial entre l’Av. Barcelona i el C. 
Sarriera.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

46. Exp. 1/2019/RH_SEP – Autoritzar una comissió de serveis a un funcionari per a l’exercici 
temporal de les funcions d’Inspector i adscriure’l al servei de Secretaria-Governació.

47. Exp. 32/2019/RH_CN – Contractar a un treballador amb un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral de Conserge Especialista.
Secretaria-Governació

48. Exp. 3/2019/SEC_PCT – Donar de baixa a dos conductors de la prestació del servei de taxi de la 
Llicència Municipal de Taxi número 24.
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49. Exp. 4/2019/SEC_PCT – Donar de baixa com a conductor de la prestació del servei de taxi de la 
Llicència Municipal de Taxi número 1.

50. Exp. 5/2019/SEC_PCT – Autoritzar a prestar el servei de taxi com a conductor de la Llicència 
Municipal de Taxi número 1.

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

http://www.vilafranca.cat/validacio
Pere Regull i Riba
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