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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – Exp. 27/2019/AJGL
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 140/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa DIGITTECNIC, SL el contracte pel subministrament i 
instal·lació d’un sistema de videovigilància a tres espais de la Vila.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 1/2019/RH_CSP – Nomenar funcionari interí fins la provisió definitiva de la plaça de 
SotsInspecor adscrita a la Policia Local.

4. Exp. 7/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de juny de 2019.

5. Exp. 20/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant el mes de juny de 2019.      

6. Exp. 4/2019/RH_PPO – 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’Auxiliar Administratiu/va. 

7. Exp. 7/2019/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis de la treballadora que ocupa el lloc de 
treball de Cap de Planejament i Llicències i responsable d’Habitatge.

8. Exp. 8/2019/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis del treballador que ocupa el lloc de 
Responsable de Planificació.

9. Exp. 6/2017/RH_RP – Desestimar la petició realitzada per un funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament.  
Compres i Contractació

10.Exp. 70/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament de carburant per 
la flota de vehicles i maquinària amb motor de combustió de l’Ajuntament.
Serveis Socials

11.Exp. 69/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa ACTUA, SCCL el contracte del servei d’atenció 
diürna del centre obert “La Finestra”.
Educació

12.Exp. 699/2019/EG_SA - Obrir convocatòria pública del Programa d’ajuts econòmics a 
l’escolarització per al curs 2019-2020.

13.Exp. 99/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ conveni de col·laboració per desenvolupar la 
Formació Professional en alternança, modalitat dual, del Cicle formatiu de grau superior 
d’Educació Infantil a l’Institut Escola Intermunicipal del Penedès, curs 2019-2020.
Esports

14.Exp. 51/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa MESKELLEURE, SCP el contracte del servei de 
monitoratge i coordinació tècnica del programa “Les Tardes”.
Urbanisme

15.Exp. 43/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar en l’immoble situat al carrer Germanor, núm. 17.

16. Exp. 45/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’instal·lació d’un ascensor en l’immoble situat al carrer Montblanc, núm. 11.
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17.Exp. 52/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA ENERGIA 
SAU per les obres d’un nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics (Benzinera Petromiralles) al 
carrer La Ràpita, núm. 13.

18. Exp. 64/2019/URB_OMA – Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA RAMBLA DE LA 
GIRADA, NÚM. 41-43 llicència urbanística d’obres majors per les obres de rehabilitació 
completa de la façana posterior.

19. Exp. 2/2019/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres d’Adequació d’una aula de 
Sommelieria en l’edifici de l’Enològica.

20. Exp. 14/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de la finca del 
carrer Ordal Ref. 2083825CF9728S0000KZ i 2183017CF9728S0000WZ.

21.Exp. 71/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació de les obres de millora d’una part de 
l’enllumenat públic i canvi a lluminàries LED.

22.Exp. 72/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació de les obres de millora de la 
instal·lació d’aigua calenta sanitària del Pavelló Firal i del Camp de Futbol número 3.
Medi Ambient

23.Exp. 133/2019/EG_SA – Concedir o denegar 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.
Promoció Econòmica

24. Exp. 48/2019/EG_INF – Abonar a la MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF el 20% dels imports 
cobrats de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de l’Actuació 
ACTUALITZA’T PER FER-TE FORT AMB HITD i de l’Actuació ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ.
Turisme

25. Exp. 103/2019/EG_CON – Aprovar i subscriure amb el CONSELL REGULADOR DE LA D.O. 
PENEDÈS conveni de col·laboració per la Fira del Gall 2019.
Cultura

26.Exp. 98/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ XARXA D’ESPECTACLES INFANTILS I 
JUVENILS conveni per a l’any 2019.

27. Exp. 698/2019/EG_SA – Fer una aportació addicional extraordinària a l’AGRUPACIÓ CULTURAL 
DELS RAIMONS DE PENYAFORT en concepte de col·laboració en l’organització i coordinació de 
les Festes de Sant Raimon del 2019.

28. Exp. 115/2018/CNT – Classificar les propostes presentades a la licitació pels serveis de 
sonorització dels espectacles i subministrament del material complementari per concerts i/o 
activitats que es realitzin al teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal.
Relacions Internacionals

29.Exp. 2/2019/RI_PP – Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de 29 d’abril de 
2019 per al cofinançament de la trobada Campament Internacional de Joves a Schkeuditz – 
Alemanya.

Certificacions
30. Exp. 125/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 i última relativa a les obres de Rehabilitació 

de 4 habitatges a la planta 1a de la CASA FELIU i deixar per resolt el contracte d’adjudicació amb 
l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Joventut

31. Exp. 67/2019/CNT – Modificar el contracte formalitzat amb NOU SET EI, SCCL del servei d’atenció 
de les sales d’estudi municipals, Casa Amiguet i Escavi.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Drets Socials

33. Exp. 76/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del Servei d’atenció psicològica del 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

34. Exp. 78/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del servei d’alimentació per a l’Alberg 
Municipal de Joventut i el Càtering Social.
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