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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 de juliol de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP.  28/2019/AJGL
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 24/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament de roba 
d’uniformitat per a la Policia Local.
Activitats Generals

3. Exp. 74/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a la prestació del 
servei de correspondència i notificacions a nivell local i estatal.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 58/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral 
d’interinitat fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Informador/a 
Turístic. 

5. Exp. 1/2019/RH_SDP – Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu d’un/a Director/a 
dels Mitjans de comunicació de l’empresa municipal “Serveis Municipals de comunicació – 
SERCOM”.

6. Exp.  3/2018/RH_CSP – Nomenar funcionari de carrera dins de l’escala d’administració especial, 
sotsescala serveis especials, classe Policia Local i categoria de Caporal de Policia Local.       
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies

7. Exp. 2722/2019/CMN – Adjudicar a IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL els serveis de 
segmentació de la xarxa informàtica municipal.
Hisenda

8. Exp. 4/2019/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de l’Interventor i la Tresorera en relació al 
grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat.

9. Exp. 13/2019/HIS_BCF – Satisfer a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA l’import 
corresponent a la quota com a membre associat. 
Drets Socials

10.Exp. 106/2019/EG_CON – Subscriure amb el COMITÉ DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT 
PENEDÈS conveni de col·laboració pel projecte Alberg humanitari en temps de verema/2019.

11.Exp. 107/2019/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS conveni 
de col·laboració per suport a la Campanya de la Verema 2019.
Serveis Socials

12.Exp. 174/2019/EG_CTB – Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació d’un 
habitatge de la Mesa per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.

13. Exp. 175/2019/EG_CTB – Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació d’un 
habitatge de la Mesa per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.
Educació

14.Exp. 109/2019/EG_CON – Subscriure amb la FUNDACIÓ PINNAE, el CONSORCI SANITARI DE 
L’ALT PENEDÈS-GARRAF i l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M. DOLORS CALVET conveni de 
col·laboració per les actuacions musicals “Cicle de Música – En Clau de Salut” del curs escolar 
2019-2020.

15.Exp. 706/2019/EG_SA – Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts 
econòmics a l’escolarització de la segona certificació del curs 2018-20193
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Esports
16.Exp. 68/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa CONSELL ESPORTIU ALT PENEDÈS la primera 

pròrroga del contracte del servei de programació, coordinació i arbitratges del programa de 
competicions d’esport de lleure, curs 2019-2020.
Urbanisme

17.Exp. 20/2019/URB_CI – Autoritzar a XARXA DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL a 
realitzar el pla de desplegament d’estesa de fibra òptica a les zones dels polígons Avinguda de 
Tarragona i Domenys I.

18. Exp. 163/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA SLU per les obres d’una nova escomesa particular afectant el passeig de Rafael 
Soler, Passeig del Camp de Rolls, Carrer de Cal Bolet, Carrer de Santa Digna i Plaça de 
l’Estació.

19. Exp. 3/2019/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres de manteniment al 
Cementiri Municipal 1ª FASE.
Via Pública

20.Exp. 2519/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació de la 
vorera i del parterre del C. de Moja (Tram Montagut).

21. Exp. 2680/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS CHE SL les obres d’adequació de 
solars amb ferm permeable per habilitar el seu ús com a zona de trànsit rodat.

22. Exp. 3/2019/SU_TP – Autoritzar a l’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL 
TRANSPORT URBÀ (AMTU) a rebre, a compte del municipi de Vilafranca del Penedès,  els 
pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona. 
Promoció Econòmica.- es proposa:

23. Exp. 110/2019/EG_CON – Rescindir amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA el 
conveni de cessió d’ús del quiosc d’informació mòbil ubicat a la Rambla de Sant Francesc.
Ocupació

24. Exp. 34/2019/EG_SR – Aprovar els plans de treball del Programa ENFEINA’T 2019 per la 
contractació de 10 persones amb atur de llarga durada.

25. Exp. 72/2019/EG_CON – Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb el CONSORCI 
SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS en relació a les clàusules que regulen el 
compliment en matèria de Riscos Laborals.
Turisme

26. Exp. 7/2019/TUR_DT – Aprovar i subscriure amb l’empresa FLECA PARES SL contracte de 
patrocini durant la Fira del Gall 2019.

27. Exp. 8/2019/TUR_DT - Aprovar i subscriure amb l’empresa CAFÈS NOVELL, S.A. contracte de 
patrocini durant la Fira del Gall 2019.

28. Exp. 9/2019/TUR_DT - Aprovar i subscriure amb l’empresa BOMBONS CUDIÉ, S.A. contracte de 
patrocini durant la Fira del Gall 2019.

29. EXP. 2944/2019/CMN – Encarregar a l’empresa DIGIVISION “Recursiva, S.L. la realització d’un 
nou punt “IMAGEEN” del PROJECTE VIRTUAL PER LA RUTA MEDIEVAL DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS.
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Certificacions
30. Exp. 9/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres de reforma de l’OAC Casa de 

la Vila.
31. Exp. 33/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de reasfaltat de diferents 

carrers de la Vila.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Drets Socials
32. Exp. 77/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del Servei d’Intervenció Socioeducativa 

per a adolescents i les seves famílies vinculat als Serveis Socials.
Esports

33. Exp. 701/2019/EG_SA – Atorgar al CLUB CICLISTA CATALUNYA-BARCELONA subvenció en 
concepte de patrocini de la Volta Ciclista al Penedès.

34. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
Punts inclosos per via d’urgència
Activitats Generals

35. Exp. 3/2019/EG_CAU – Declarar deserta la licitació pel lloguer d’un local per emmagatzemar 
objectes de la Casa de la Festa Major.
Procediment Sancionador

36. Exp. 329/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
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