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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  25 de juny de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 6/2019/RH_SEP – Aprovar les bases i la convocatòria per a realitzar la provisió de 2 places 
d’Administratiu/va adscrites als serveis d’Ensenyament i de Cultura, mitjançant el sistema de 
concurs específic.        
Serveis Socials

3. Exp. 79/2019/EG_CON – Aprovar amb el COMITÉ DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT 
PENEDÈS conveni de col·laboració per les actuacions prioritàries i activitats de caràcter social, 
any 2019.

4. Exp. 81/2019/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS i CREU 
ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS conveni de col·laboració per la gestió del projecte “Punt de 
trobada”, any 2019.

5. Exp. 144/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 
2n.

6. Exp. 145/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 
Vilafranca, núm. 17, 5è 6a.

7. Exp. 146/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la 
Fruita, núm. 3-5, 2n 2a.

8. Exp. 147/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la 
Fruita, núm. 3-5, 1r 2a.

9. Exp. 148/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del passatge Lluís Mata Acedo, 
núm. 27, 4t 2a.

10. Exp. 149/2019/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la 
Fruita, núm. 3-5, 2n 1a.

11. Exp. 150/2019/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 54, 
2n.

12. Exp. 266/2019/EG_SA – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 
2019 en relació als ajuts i bonificacions per la finca situada al carrer Pare Manyanet, núm. 4, 
2n 1a.

13. Exp. 686/2019/EG_SA – Atorgar a la comunitat de propietaris del carrer Mossèn Coy, 30, 
l’import de les despeses majors del cost total de la instal·lació de l’ascensor.
Igualtat, Solidaritat i Cooperació

14.Exp. 38/2019/EG_SA – Aprovar els ajuts municipals per als projectes de cooperació al 
desenvolupament de la convocatòria 2019.
Urbanisme

15.Exp. 15/2018/URB_RAU – Desestimar les al·legacions en el sentit de reiterar l’informe de les 
condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la finca del carrer Santa Maria, núm. 9.
Cultura

16.Exp. 2075/2019/CMN – Adjudicar al TALLER EL DRAC PETIT el servei de construcció de deu 
cavallets cotoners o cotonines per la Festa Major.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

17. Exp. 45/2019/RH_CN – Rectificar l’Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2019 
en relació a la contractació en la modalitat de Contracte de Formació i aprenentatge i en la 
categoria d’alumnes treballadors del projecte Casa d’Oficis Cuidem.

18. Exp. 48/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució temporal del titular de la plaça i amb categoria laboral d’Operari.

19. Exp. 49/2019/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució temporal del titular de la plaça i amb categoria laboral d’Operari.

20. Exp. 50/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.

21. Exp. 6/2018/RH_CSP – Nomenar un funcionari en pràctiques i amb la categoria d’Agent de la 
Policia Local.
Gent Gran

22. Exp. 55/2019/CNT – Desistir del procediment de licitació pel servei de consergeria del Casal d’Avis 
de gent gran del barri de l’Espirall.
Urbanisme

23. Exp. 48/2018/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments, la modificació del 
contracte i la certificació núm. 6 i última relativa a les obres del Nou Centre Obert, al Passatge 
Alcover, núm. 6.

24. Exp. 1534/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres d’instal·lacions de 4 
habitatges i EC (Fase 2) a la planta segona de l’edifici Casa Feliu.

25. Exp. 7/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la 
finca situada a l’Av. Tarragona, núm. 106. 
Cultura

26. Exp. 29/2019/EG_SR – Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural – OSIC, la col·laboració per portar a terme 
l’activitat Escola d’Estiu. Tallers d’Estiu de Música Tradicional 2019.

27. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
Punts inclosos per via d’urgència
Certificació – Via Pública

28. Exp. 32/2019/CNT – Aprovar la certificació única relativa a les obres de reasfaltat de diferents 
carrers de la Vila.
Relacions Internacionals

29. Exp. 18/2018/EG_SR – Renunciar a l’ajut FEDER per all PECT Penedès Sostenible i Saludable.
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