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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  8 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
Hisenda

2. Exp. 66/2018/HIS_DTP – Aprovar la bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres corresponent a llicència d’obres majors aprovada per la 
JGL del 22 d’octubre de 2018 per les obres del carrer General Cortijo núm. 5.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 34/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora amb un contracte d’obra i servei de 
durada determinada i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.

4. Exp. 12/2019/RH_CG – Assignar els percentatges de disponibilitat a tres treballadors.
5. Exp. 1/2019/RH_OOP – Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per a l’any 

2019.
Procediment Sancionador

6. Exp. 77/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Convivència i Ciutadania

7. Exp. 39/2019/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb ENTREM-HI, Grup cooperatiu 
d’entitats i empreses socials de Vilafranca del Penedès.
Ensenyament

8. Exp. 1/2019/EG_RN – Aprovar el procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes a les Llars 
Municipals d’Infants de Vilafranca del Penedès.
Gent Gran

9. Exp. 15/2019/HIS_AQ – Aprovar el quadre que estableix les aportacions de les persones 
usuàries i les aportacions de l’Ajuntament pel servei d’àpats a domicili.

10. Exp. 35/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ GESTORA CASAL DE L’ESPIRALL 
conveni per a l’any 2019.

11. Exp. 36/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ GESTORA CASAL DEL TÍVOLI conveni 
per a l’any 2019.
Serveis Urbanístics

12.Exp. 2/2019/URB_DPH – Concedir llicència de divisió o modificació de propietat horitzontal i ús 
de l’immoble situat a l’Av. Tarragona, núm. 31 baixos.

13. Exp. 3/2019/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal i ús de l’immoble 
situat al carrer Sant Sadurní, núm. 17.
Serveis Urbans

14.Exp. 119/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa TEMAVIAL, 
SL de les obres de manteniment de la senyalització horitzontal del municipi.

15. Exp. 136/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa ESTAYC, SL 
de les obres d’adequació genèrica de voreres al barri de les Clotes.

16. Exp. 9/2019/EG_SR – Aprovar l’acceptació i lliurament del recurs tècnic de suport a la gestió 
ambiental de residus, neteja viària i abastament d’aigua, actuació Auditoria per a l’optimització 
del servei de neteja viària.
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Promoció Econòmica
17. Exp. 17/2019/CNT – Adjudicar a ELÈCTRICA GÜELL, SA el contracte pel disseny, 

implementació/execució, manteniment i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i d’aigua de 
les Fires de Maig 2019.

18. Exp. 28/2019/CNT – Estimar l’apartat 1, desestimar l’apartat 2 del recurs interposat per 
l’empresa SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILÀNCIA, SL i desistir del procediment de licitació pel 
servei de control, vigilància i seguretat durant els dies de muntatge, desmuntatge i celebració de 
les Fires de Maig 2019. 
Promoció Turística

19. Exp. 42/2019/EG_CON – Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE LA RAÇA DE GALLINES 
PENEDESENCA conveni de col·laboració per contribuir a preservar la raça autòctona de la Gallina 
Penedesenca.
Cultura

20.Exp. 25/2019/EG_SA – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 
2019, en relació al pla de pagaments establert per a l’entitat VINSEUM, Fundació Privada, per 
atendre les despeses generals del Museu corresponents a l’any 2019.

21. Exp. 641/2019/EG_SA – Atorgar a la COLLA CASTELLERS DE VILAFRANCA una subvenció en 
concepte de col·laboració amb les despeses del seu viatge a San Francisco, en el  marc del 
Projecte de promoció dels castells i la cultura catalana a California “San Francisco Catalan 
Week”.

22. Exp. 642/2019/EG_SA – Atorgar una subvenció en concepte de col·laboració amb l’edició del 
llibre “Cementiris del Penedès – Josep M. Parera Romagosa”.

23. Exp. 37/2019/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PAU CASALS 
per suport al Projecte de difusió del llegat cultural i humanístic i per promoure el coneixement 
de la vida i obra de Pau Casals.

24. Exp. 40/2019/EG_CON – Aprovar amb la UNIVERSITAT DE BARCELONA conveni de 
col·laboració per a la creació de la “Càtedra UB – Llorens i Barba. Ciutat de Vilafranca”.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Secretaria-Governació

25. Exp. 6/2019/SEC_PCT – Autoritzar a prestar el servei de taxi com a conductor de la Llicència 
Municipal de Taxi número 10.
Recursos Humans i Organització

26. Exp. 33/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i servei 
de durada determinada d’interès social i amb categoria  laboral de Tècnica d’Ocupació.

27. Exp. 33/2019/RH_CN – Rectificar el disposo primer del Decret d’Alcaldia de data 29 de març de 
2019.
Ocupació i Formació

28. Exp. 375/2019/CMN - Encarregar a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS les tasques de formació 
dels mòduls del Certificat de Professionalitat SSCS0802 atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials.

29. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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L'Alcalde,
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