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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  17 de desembre de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Hisenda

2. Exp. 75/2018/HIS_DTP – Desestimar  la sol·licitud de bonificació del 90% de la quota íntegra 
de l’impost de béns immobles.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 13/2018/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 novembre de 
2018.

4. Exp. 31/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de novembre de 2018.

5. Exp. 66/2018/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 
circumstàncies de la producció d’una treballadora per tal de reforçar l’OAC.

6. Exp. 86/2018/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 de Treballador/a Social.

7. Exp. 87/2018/RH_CN – Nomenar funcionari interí per substitució transitòria de la titular de la 
plaça i amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà/na Economista.
Ensenyament

8. Exp. 157/2018/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT en matèria de Serveis 
Educatius de l’Alt Penedès, durant l’any 2018.
Esports

9. Exp. 3188/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció atorgada per l’activitat “Campionat 
d’Espanya de marxa atlètica”.

10. Exp. 3189/2018/EG_SA – Reduir l’import de la subvenció a atorgar per la participació en la 
competició d’alt nivell al “World Master Indoor and Cross Contry”.

11. Exp. 3190/2018/EG_SA – Reduir l’import de la subvenció a atorgar per la participació en la 
competició d’alt nivell al “Campionat Món Atletisme”.

12. Exp. 3191/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció atorgada al Club Esportiu Xamba 
per l’activitat “Torneig mini Setmana Santa”.

13. Exp. 3192/2018/EG_SA – Reduir l’import de la subvenció a atorgar als FALCONS DE 
VILAFRANCA  per l’activitat “7a. Pujada a l’Ermita”.

14. Exp. 3193/2018/EG_SA – Anul·lar les subvencions per la impossibilitat de presentar la 
documentació justificativa o per no haver dut a terme l’activitat.
Joventut

15.Exp. 103/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa PUNTUAJOCS, SL el contracte del suport integral 
per  a la gestió del servei d’atenció i dinamització juvenil a l’Espai Jove de l’antic mercat de la 
Pelegrina.

16. Exp. 161/2018/EG_CON – Subscriure amb l’associació juvenil COL·MU, Col·lectiu Musical de 
Vilafranca del Penedès, conveni de col·laboració per a l’any 2018.
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17.Exp. 162/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure amb el MOVIMENT INFANTIL DE VILAFRANCA 
conveni de col·laboració en el finançament de les activitats durant el curs 2018-2019.

18.Exp. 163/2018/EG_CON - Aprovar i subscriure amb el GRUP D’ESPLAI PARROQUIAL conveni de 
col·laboració en el finançament de les activitats durant el curs 2018-2019.

19.Exp. 164/2018/EG_CON - Aprovar i subscriure amb l’AGRUPAMENT ESCOLTA PERE II I SANTA 
MARIA DE FOIX conveni de col·laboració en el finançament de les activitats durant el curs 
2018-2019.
Solidaritat i Cooperació

20. Exp. 3180/2018/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT per al “Projecte 3244 – Millora de les condicions per afavorir el benestar i 
l’educació de famílies migrants i refugiades a la regió de Tànger”.
Gent Gran

21.Exp. 159/2018/EG_CON – Aprovar amb la FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER el conveni d’encàrrec de 
gestió per la prestació del servei d’àpats a domicili, en el marc dels Serveis Socials Bàsics.

22. Exp. 165/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS, VÍDUES I 
MESTRESSES DE CASA “EL PILAR DE VUIT” conveni per a l’any 2018.
Serveis Urbanístics   

23. Exp. 154/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat a l’Av. Garraf, núm. 172.

24. Exp. 156/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 
afectant el Passatge de la Serra d’Ancosa, núm. 48.

25. Exp. 157/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat  
afectant els carrers Pacs i Progrés.

26. Exp. 167/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a UFINET TELECOM, 
SAU, per les obres de canalització de telecomunicacions afectant el carrer Eugeni d’Ors, núm. 
26.

27. Exp. 168/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a UFINET TELECOM, 
SAU, per les obres de canalització de telecomunicacions afectant el carrer Camí Fariner 
cantonada Av. Tarragona.

28. Exp. 170/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a INMO CRITERIA 
CAIXA, SA  per les obres d’enderroc de l’edifici existent en l’immoble situat al carrer Les 
Cabanyes, núm. 4.

29. Exp. 173/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a JOUNOU, SA per les 
obres d’instal·lació d’un aparell elevador a l’exterior en l’immoble situat a l’Av. Tarragona, núm. 
133.

30. Exp. 179/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’una piscina d’ús particular en l’immoble situat al Passatge Hort de la Guineu, 
núm. 11.

31. Exp. 11/2018/URB_RAU - Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals de les 
condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la finca del carrer Orient, núm. 6-8.

32. Exp. 15/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe emès pels tècnics municipals de les condicions 
urbanístiques i d’edificabilitat de la finca del carrer Santa Maria, núm. 9.
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33.Exp. 2568/2018/CMN – Aprovar els preus contradictoris de les obres de millores bioclimàtiques 
a la Fassina de Vilafranca.

34. Exp. 4491/2018/CMN – Adjudicar a VIALTA TRABLLS AMB VIDRE I AL·LUMINI, SL el contracte 
administratiu menor de les obres de l’estructura i tancaments per a la millora del porxo del bar 
del Camp de Futbol Espirall de Vilafranca.

35. Exp. 2/2018/URB_EUC – Aprovar la constitució de la Junta de compensació del PAU 12 – Pati 
del Gall.

36. Exp. 50/2017/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte de les 
obres de reforma de l’habitatge unifamiliar existent al carrer Amàlia Soler, núm. 52.

37. Exp. 125/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres de 
rehabilitació de quatre habitatges de la planta primera de la Casa Feliu situada a la Rambla 
Sant Francesc. Núm. 22-24

38.Exp. 12/2018/URB_DPH – Concedir a FERRET-MORA, C.B. la llicència municipal per la divisió 
en propietat horitzontal i ús de la finca situada al carrer Font de l’Ametlló, núm. 56.
Medi Ambient

39.Exp. 9/2018/EG_SA – Disminuir la subvenció atorgada a les entitats ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC i ADF 315 LA CARRERADA per les activitats de l’any 2018.

40. Exp. 3178/2018/EG_SA – Revocar la subvenció atorgada a l’entitat AMPA PAU BOADA per les 
activitats organitzades a l’any 2017.

41. Exp. 6/2018/MA_HU – Fer convocatòria pública per a la concessió de les llicències d’ús privatiu 
del domini públic sobre els Horts Municipals de Melió.

42. Exp. 2/2017/MA_HU – Adjudicar la parcel·la número 5 dels Horts Urbans de l’Espirall.
Serveis Urbans

43.Exp. 21/2018/SU_DOT – Modificar el sentit de circulació del carrer de Sarriera i l’embocadura 
de l’accés al carrer de Sarriera des de l’avinguda de Barcelona.

44. Exp. 71/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació genèrica de 
voreres del barri del Poble Nou.
Cultura

45.Exp. 3179/2018/EG_SA – Satisfer al CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
l’aportació econòmica per a l’any 2018.

46. Exp. 3182/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’entitat ECOXARXA 
PENEDÈS per l’activitat “Rhytmos, Espai per a l’art i Multicultural”.

47. Exp. 3183/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció concedida a la CREU ROJA ALT 
PENEDÈS per l’activitat “Canviem Ments per salvar vides”.

48. Exp. 3184/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’associació AMPA 
BALTÀ ELIAS per l’activitat “Sant Jordi al Baltà”.

49. Exp. 3185/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL L’ODISSEA per l’activitat “Jornada Solidària Casa nostra, casa vostra”.

50. Exp. 3186/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció concedida  a l’entitat JCI 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS per l’activitat “Activitats per la commemoració del dia Internacional 
de la Diversitat Cultural”.

51. Exp. 3187/2018/EG_SA – Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’ASSOCIACIÓ EL FATH 
PER A DONES per l’activitat “Accions de dinamització, integració social i de suport per a mares, 
infants magrebins per potenciar la seva integració cultural”.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 3 de gener de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
41/2018/SEC_SJGL

Codi validació document:
1243 0744 7311 4315 5021

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 4 de 4

52.Exp. 105/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa CROQUIS SA – SONO SL el contracte per 
l’execució de les obres  contingudes en el “Projecte de museïtzació de la Casa de la Festa 
Major”.

53. Exp. 158/2018/EG_CON – Aprovar amb EL CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA el 
contracte que regula les condicions per dur a terme la representació del Concert participatiu de 
Cantània titulat “A DE BROSSA”.
Relacions Internacionals

54.Exp. 111/2018/CNT – Retirat pel servei.
Certificacions

55. Exp. 36/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres d’ampliació de nínxols al 
cementiri municipal: recintes 10 i 11.

56. Exp. 60/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de millora de l’enllumenat i 
retirada del fals sostre del pavelló d’hoquei en la Zona Esportiva – Av. Catalunya.

57. Exp. 48/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres del Nou Centre Obert, al 
Passatge Alcover, núm. 6.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Secretaria-Governació

58. Exp. 7/2018/SEC_LT – Suspendre provisionalment la vigència de la Llicència Municipal de Taxi 
número 21.
Informàtica

59. Exp. 124/2018/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació per al servei de manteniment dels 
productes del programari de gestió de Recursos Humans, Ginpix gestió de RRHH.
Serveis Urbans

60. Exp. 4755/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa AMBIENTALIA WORLD SL les obres de substitució 
de l’arbrat de l’escola Mas i Parera.

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

L'Alcalde,
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