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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  11 de març 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. 4/2018/EG_SA – Satisfer a l’entitat CASINO UNIÓ COMERCIAL (CUC) el segon pagament 
aprovat en la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018.

3. Exp. 135/2019/EG_SA – Aprovar la despesa en concepte de l’aportació anual per al 2019, 
segons conveni amb el CASINO UNIÓ COMERCIAL.
Protecció Civil

4. Exp. 201/2019/EG_SA – Prorrogar amb l’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS el conveni de col·laboració per a l’any 2019.
Recursos Humans i Organització

5. Exp. 23/2019/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 Tècnica de Convivència.

6. Exp. 24/2019/RH_CN – Contractar a quatre treballadors/es en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Oficial 1a neteja i 
Operari/a neteja.

7. Exp. 25/2019/RH_CN – Contractar a quatre treballadors en la modalitat de contracte d’obra i 
servei de durada determinada i amb categoria laboral d’Operari via pública.
Serveis Socials

8. Exp. 791/2019/CMN – Satisfer a l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL – INSTITUT MUNICIPAL 
DE FORMACIÓ els serveis relatius a les activitats d’elaboració de treballs de pintura mural, 
conversió en producte audiovisual i la seva exposició, cicle d’activitats “Capacitats-2018”. 

9. Exp. 12/2019/HIS_AQ – Satisfer a la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS la quota d’adhesió al Servei 
Prodomicili per a l’any 2019.
Ensenyament

10.Exp. 473/2018/EG_SA – Resoldre la convocatòria pública del Programa d’ajuts a l’escolarització 
per al curs 2018-2019, sol·licituds presentades en període extraordinari.
Salut i Consum

11.Exp. 22/2019/EG_CON – Prorrogar amb el COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE 
BARCELONA i el CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA el conveni de 
col·laboració per la gestió del Cens Municipal d’animals de Companyia, per a l’any 2019.
Joventut

12.Exp. 24/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ VINÍCOLA CATALANA conveni de 
col·laboració  per regular la cessió d’ús del mobiliari propietat de l’AVC.
Gent Gran

13.Exp. 20/2019/EG_CON – Satisfer a la FUNDACIÓ PINNAE l’import mensual per la cessió dels 
dos Casals de la Gent Gran del Tívoli i de l’Espirall, durant l’any 2019.
Serveis Urbanístics  

14. Exp. 5344/2018/CMN – Adjudicar a CONSTRUCTORA CALAF, SAU el contracte administratiu 
menor de les obres d’arranjament del tram Vial entre l’Av. Barcelona i el carrer Sariera.
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15.Exp. 5361/2018/CMN – Adjudicar a SELCAT 09, SL el contracte administratiu menor de les 
obres per a la nova instal·lació elèctrica i d’enllumenat als claustres dels Trinitaris.

16. Exp. 110/2018/CNT – Adjudicar a UTE URCOTEX-ARCHS-PAVELLO GAMBA el contracte per a 
l’execució de les obres de construcció del Poliesportiu municipal annex a l’existent Pavelló de la 
Gamba.

17.Exp. 125/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU el contracte per 
a l’execució de les obres de rehabilitació de 4 habitatges de la Planta 1 de la Casa Feliu.

18. Exp. 2/2019/URB_OMA – Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. llicència per a l’obertura 
d’una cata per a l’arranjament d’una obstrucció en canalització existent a l’Av. Montmell, núm. 
37.
Medi Ambient

19.Exp. 133/2019/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 
entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats d’interès 
públic local en el camp del medi ambient, any 2019.
Serveis Urbans

20.Exp. 716/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa Q VERD JARDINERS, SL la plantació i 
manteniment de l’arbrat de reposició (campanya vermella).
Cultura

21.Exp. 2986/2018/EG_SA – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 
2019 en relació a la concessió d’ajuts i subvencions a les entitats privades i persones físiques 
sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic local.
Relacions Internacionals

22.Exp. 14/2018/RI_PP – Procedir a la signatura del conveni entre el líder i els socis de la xarxa 
URBACT ALT/BAU.

Certificacions
23. Exp. 71/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa  a les obres d’adequació genèrica de 

voreres 2017 al barri del Poble Nou.
24. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 

Via, AMBITS 11, 12 i 13 (LOT-1).
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Secretaria-Governació
25. Exp. 4/2018/SEC_PCT – Deixar sense efectes la sol·licitud d’alta d’un conductor per a prestar el 

servei de taxi dels vehicles de 9 places corresponents a les Llicències Municipals de Taxi número 
7 i  8.
Serveis Urbanístics

26. Exp. 1/2019/URB_OEP – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
rehabilitació d’un habitatge en el C. Espirall, núm. 22.

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