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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  19 de novembre 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. 67/2018/HIS_DTP – Aprovar la relació de baixes del padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’any 2019 i successius.

3. Exp. 68/2018/HIS_DTP – Aprovar la baixa del càrrec-valor pel concepte d’expedient 
sancionador.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 12/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes d’octubre de 2018.

5. Exp. 76/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat d’interinitat fins la provisió 
reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.

6. Exp. 29/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials, realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant el mes d’octubre de 2018. 
Benestar Social

7. Exp. 109/2018/CNT – Prorrogar el contracte del servei psicològic del SIAD del casal per la 
Igualtat.
Ensenyament

8. Exp. 32/2018/EG_SR – Acceptar l’ajut de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA per al finançament de 
les escoles bressol de titularitat municipal, pels períodes 2016-2018.
Serveis Urbanístics

9. Exp. 132/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ESTACIÓ DE 
SERVEI HORT GRAN, SA per les obres d’instal·lació d’un ascensor en edifici plurifamiliar, en 
l’immoble situat a l’Av. de Barcelona, núm. 75.

10. Exp. 134/2018/URB_OMA – Retirat pel servei per la seva revisió.
11.Exp. 144/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 

reforma d’habitatge unifamiliar, en l’immoble situat al C. Beneficència, núm. 5.
12. Exp. 5/2018/URB_PAR – Concedir llicència municipal per a la segregació de la finca del C. 

Doctor Badia, núm. 5 i posterior modificació de la divisió horitzontal.
13. Exp. 10/2018/URB_DPH – Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i 

ús de l’immoble del C. Pare Manyanet, 12.
14. Exp. 12/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de les finques del 

Pg. Renaixença núm. 21 i C. Mare Ràfols núm. 66.
Serveis Urbans

15.Exp. 3918/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS CHE, SL les obres pel canvi de 
paviment de l’Àrea de gossos del Cementiri.

16. Exp. 4213/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa NORD EASY IBERICA, SLU el subministrament de 
contenidors de residus i accessoris.
Certificacions

17. Exp. 56/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres d’ampliació i reforma del 
Vinseum, Centre Nacional de Cultura del Vi – FASE 1 B.
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18. Exp. 36/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres d’ampliació de nínxols al 
cementiri municipal: recintes 10 i 11.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Secretaria-Governació

19.Exp. 5/2018/SEC_LT – Traspàs de la llicència número 26 del servei municipal de taxi de 
Vilafranca.

20. Exp. 6/2018/SEC_PCT – Baixa de conductor de les llicències número 7 i 8 del servei municipal 
de taxi de Vilafranca.

21. Exp. 7/2018/SEC_PCT – Autorització de conductor de les llicències número 7 i 8 del servei 
municipal de taxi de Vilafranca. 
Esports

22.Exp. 3848/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa NO4ESPORTS (LUANVI SA), el 
subministrament de 4.000 camisetes tècniques i la seva estampació, obsequi als participants 
de la Cursa “Mitja Espirall-Vilafranca” “Cursa familiar Mitja PETITA” I “Cursa familiar Mini10K”.
Ocupació i Formació

23. Exp. 67/2018/EG_SR – Aprovació dels plans de treball de les accions formatives en el marc de la 
convocatòria FOAP 2018 i de la sol·licitud d’una subvenció.

24. Exp. 68/2018/EG_SR – Aprovació dels plans de treball de les accions formatives en el marc del 
Programa SEFED 2018 i de la sol·licitud d’una subvenció.
Relacions Internacionals

25. Exp. 111/2018/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació pel suport integral per a la 
gestió del projecte FEDER 2014-2020 “Penedès Sostenible i Saludable”

26. Precs i preguntes
Punts inclosos per via d’urgència

Cultura
27. Exp. 3168/2018/EG_SA – Atorgar a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES CLOTES una subvenció en 

concepte de col·laboració amb les despeses d’organització del Premi de poesia Antoni Massanell 
de l’any 2018.
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