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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 d’octubre 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. 55/2018/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

3. Exp. 26/2018/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.

4. Exp. 1/2018/AEE_LA – Concedir Llicència Municipal Ambiental a la societat GESTIÓ INTEGRAL DE 
RESIDUS M. REQUENA, SL per la legalització d’un canvi no substancial d’una activitat destinada a 
magatzem de classificació de ferralla i rebuig, al carrer Font de l’Ametlló, núm. 1.

5. Exp. 2/2018/AEE_LA – Concedir Llicència Municipal Ambiental per a l’ampliació d’una activitat de 
bar a bar restaurant B-3 amb terrassa interior, al carrer Dos de maig, núm. 34.

6. Exp. 3/2018/AEE_LA – Concedir Llicència Municipal Ambiental per a la legalització d’una activitat 
destinada a la neteja manual de vehicles al carrer Lavern, núm. 7.
Recursos Humans i Organització

7. Exp. 69/2018/RH_CN – Nomenar funcionari de carrera amb categoria d’Agent de Policia Local.
8. Exp. 70/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora amb modalitat d’interinitat fins a la 

provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.
Informàtica

9. Exp. 3426/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL, el servei 
d’auditoria reglament general de protecció de dades (RGPD).
Serveis Socials

10.Exp. 161/2018/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del Passatge 
Lluís Mata Acedo, núm. 27, 4t 2a.
Esports

11.Exp. 75/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa CONSELL ESPORTIU ALT PENEDÈS el contracte pels 
serveis de programació, coordinació i arbitratges del programa de competicions d’esport de 
lleure pel curs 2018-2019.
Solidaritat i Cooperació

12. Exp. 3152/2018/EG_SA – Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per al “Projecte 3215. Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol i tsunami a Indonèsia”.

13. Exp. 3153/2018/EG_SA – Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per al “Projecte 3177. Resposta d’emergència als efectes de l’erupció del volcà a Guatemala: 
Fase de reconstrucció”.

14. Exp. 3154/2018/EG_SA – Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per al “Projecte 3210. Suport a Projectes socials de Nicaragua en el marc de la crisi sociopolítica i 
econòmica que viu el país.
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Serveis Urbanístics 
15. Exp. 105/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres d’obertura 

d’un portal i estintolaments interiors en l’immoble situat al carrer Ateneu, núm. 29.
16. Exp. 137/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 

reforma i ampliació interior de nau industrial, en l’immoble situat al carrer Sant Fèlix, núm. 10.
17. Exp. 2568/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 

millores bioclimàtiques del Recinte la Fassina de Vilafranca.
18. Exp. 78/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE, SA el contracte per a 

l’execució de les obres de reforma de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
19. Exp. 98/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei de 

manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels 
equipaments de l’Ajuntament.

20. Exp. 2950/2018/CMN – Adjudicar a PENTADOM EDIFICIOS INTELIGENTES el contracte 
administratiu menor per a la instal·lació d’un sistema de control de reg telegestionat al Passeig 
Rafael Soler.
Medi Ambient

21.Exp. 2/2017/MA_HU – Obrir un nou termini per inscriure’s a la llista d’espera dels horts 
municipals de l’Espirall.
Promoció Econòmica

22. Exp. 8/2018/PE_PAC – Comunicar els dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada per a l’any 2019.
Cultura

23.Exp. 130/2018/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb el propietari del PALAU 
BALTÀ i FÒRUM BALTÀ per a l’any 2017, en concepte de manteniment i ús de l’edifici del Palau 
Baltà.

24. Exp. 131/2018/EG_CON - Aprovar el conveni de col·laboració amb el propietari del PALAU 
BALTÀ i FÒRUM BALTÀ per a l’any 2018, en concepte de manteniment i ús de l’edifici del Palau 
Baltà.

25. Exp. 132/2018/EG_CON – Aprovar l’addenda al conveni subscrit per a l’any 2018 amb la 
SOCIETAT LA PRINCIPAL EL CASAL,  per la col·laboració en la programació d’activitats i el 
manteniment de l’espai escènic.
Certificacions

26.Exp. 2635/2018/CMN – Aprovar la variació d’amidaments i la certificació núm. 1 i única  
relativa a les obres de millora de l’aïllament tèrmic de la coberta de la llar d’infants El Parquet

27. Exp. 36/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’ampliació de nínxols al 
cementiri municipal, recintes 10 i 11.

28. Exp. 56/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres d’ampliació i reforma del 
Vinseum, Centre Nacional de Cultura del Vi – FASE 1 B.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Ocupació i Formació

29. Exp. 37/2018/EG_SR – Aprovació dels plans de treball i la sol·licitud de subvenció per diferents 
accions del Projecte Treball als Barris.

30. Exp. 39/2018/EG_SR – Aprovació del plans de treball del Programa ENFEINA’T 2018, per la 
contractació de 10 persones amb desocupació de llarga durada i la sol·licitud de subvenció.
Relacions Internacionals

31. Exp. 18/2018/RI_PP – Sol·licitar a la DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL de la 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA una subvenció per al PECT Penedès Sostenible i Saludable.

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

L'Alcalde,
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