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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  21 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
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 114/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament de 
peces de roba d’uniformitat per a la Policia Local.
Protecció Civil  

3. Exp. 87/2018/CNT – Adjudicar a  CREU ROJA ESPANYOLA A BARCELONA el contracte pel servei 
preventiu d’assistència i trasllat sanitari en les activitats participatives, culturals, festives i 
esportives organitzades per l’Ajuntament.
Hisenda

4. Exp. 81/2018/HIS_DTP – Aprovar la relació de baixes del padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’any 2019 i successius.
Secretaria-Governació

5. Exp. 9/2018/EG_APP – Acceptar la proposta de tarifes per a l’any 2019 formulada per 
l’Associació de Taxistes de Vilafranca del Penedès.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 39/2016/RH_CN – Declarar vigent el contracte laboral temporal per obra i/o servei 
determinat a una treballadora – Programa de Treball als Barris 2018.

7. Exp. 54/2018/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 
circumstàncies de la producció a una treballadora de la Policia Local.

8. Exp. 74/2017/RH_CN – Declarar vigents els contractes laborals de dues treballadores AODL.
9. Exp. 78/2017/RH_CN – Prorrogar el contracte a una treballadora en el Programa Treball i 

Formació.
10. Exp. 88/2018/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques 

de muntatge i desmuntatge durant el mes de gener, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

11. Exp. 90/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Treballador/a Social.

12. Exp. 4/2017/RH_PPO – Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora, oficial 1a jardineria.
13. Exp. 8/2018/RH_PPO – Prorrogar el contracte d’una treballadora amb categoria tècnica 

d’Ocupació.
14. Exp. 7/2018/RH_RP – Executar la sentència judicial 5586/18 de data 23 d’octubre de 2018.
15. Exp. 8/2018/RH_RP – Reconèixer el dret d’11 treballadores a la percepció en concepte 

d’endarreriments de les quantitats del complement específic.
16. Exp. 9/2018/RH_RP – Reconèixer el dret als treballadors amb categoria de treballador/a social i 

educador/a social, a l’actualització del complement específic.
17. Exp. 2/2018/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a un treballador dels Serveis Viaris.
18. Exp. 3/2018/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a una treballadora del Servei de 

Secretaria-Governació.
19. Exp. 4/2018/RH_PP – Traslladar a una treballadora al Servei d’Ensenyament, realitzant funcions 

d’auxiliar educadora.
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20. Exp. 8/2018/RH_FPS – Donar per finalitzat el contracte per obra i/o servei determinat d’un 
treballador – Projecte Treball als Barris.
Compres i Contractació

21. Exp. 4735/2018/CMN - Adjudicar a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, el servei de 
telecomunicacions de dades d’internet.
Informàtica

22.Exp. 5165/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa GESTINET INFORMÀTICA, S.L. el servei de 
suport i assistència tècnica informàtica de forma presencial a l’usuari i al seu programari (Help 
Desk).
Procediment Sancionador

23.Exp. 357/2018/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Serveis Socials

24.Exp. 3181/2018/EG_SA – Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats al 
lloguer de l’habitatge.

25. Exp. 3194/2018/EG_SA – Fer una aportació extraordinària a l’Associació RESSÒ VILAFRANCA, 
per la compra d’aliments frescos per la resta de l’any 2018.

26. Exp. 212/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 
2, 2n.
Ensenyament

27.Exp. 149/2018/EG_CON – Subscriure convenis de col·laboració per la prestació del servei de 
vetlladors i vetlladores en horari de menjador escolar.
Joventut

28.Exp. 141/2018/CNT – Aprovar l’adquisició a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA 
(SEMIC)  de 6 ordinadors portàtils per a l’Espai Jove.
Serveis Urbanístics

29.Exp. 16/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca amb ref. Cadastral 0183622CF9708S0001LF.

30. Exp. 17/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe emès de les condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat de la finca del carrer Dos de Maig, núm. 28.

31. Exp. 160/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma per canvi d’ús de local a habitatge en la planta baixa de l’immoble situat al carrer 
Oviedo, núm. 3.

32. Exp. 128/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a la renovació 
parcial de l’enllumenat públic substituint les llumeneres existents per unes amb tecnologia LED.

33.Exp. 2800/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
millores en l’aïllament tèrmic a la llar d’infants l’Enxaneta.
Medi Ambient

34.Exp. 4582/2018/CMN – Adjudicar a SERVEIS BONELL el contracte administratiu menor de les 
obres d’arranjament de diversos camins municipals.
Serveis Urbans

35.Exp. 6/2018/SU_CGZ – Donar la conformitat a l’aplicació de les tarifes a càrrec dels usuaris del 
aparcaments gestionats per l’empresa SABA APARCAMIENTOS SA.
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36.Exp. 136/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a l’execució de les 
obres d’adequació genèrica de voreres del barri de Les Clotes.

37. Exp. 4718/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa SERVEIS MAQUINÀRIA BANYOLINA SL (SEMAB) 
el subministrament i instal·lació de 2 mòduls tancats de 5 bicicletes cadascun per aparcar 
bicicletes a l’estació de busos.
Cultura

38.Exp. 3195/2018/EG_SA – Atorgar a l’entitat CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ ORIGEN 
PENEDÈS una subvenció en concepte de col·laboració en l’edició del llibre anomenat  “La Vinya 
i el Penedès 1850-2018”
Certificacions

39. Exp. 2225/2018/CMN – Aprovat la certificació núm. 1 i única relativa a les obres 
d’impermeabilització de la coberta del magatzem del banc d’aliments – parc Sant Julià.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Serveis Urbans

40. Exp. 6/2018/SU_TP – Aplicació de les tarifes aprovades pel Consell d’Administració de l’Autoritat 
del Transport Metropolità al servei de transport urbà municipal per a l’any 2019.

41. Exp. 4862/2018/CMN – Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reasfaltat de 
diferents carrer de la Vila.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Hisenda

43. Exp. 192/2018/HIS_BCF – Aprovar la factura  presentada per l’empresa 080 ARQUITECTURA, 
S.L.P. corresponent al 35% dels honoraris de la redacció del projecte executiu de l’obra de 
construcció d’un nou pavelló annex al pavelló de la Gamba.
Serveis Urbanístics

44. Exp. 4989/2018/CMN – Adjudicar a EXCAVACIONS CHÉ, SL el contracte administratiu menor de 
les obres d’arranjament de la cantonada de la vorera Baltà de Cela/Salvador Seguí.
Relacions Internacionals

45. Exp. 77/2018/EG_INF – Aprovar la documentació, els plànols i la sol·licitud de subvenció al 
departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya corresponent al projecte “Vilafranca, 
un megawatt més de biomassa”
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