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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  18 de febrer de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 6/2019/SC_AS – Aprovar el Protocol d’utilització del dispositiu d’enregistrament de les 
càmeres unipersonals i sol·licitar l’autorització a la Comissió de Control dels Dispositius de 
Videovigilància de Catalunya (CCDVC).
Hisenda

3. Exp. 10/2019/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de bonificació del 90% de la quota íntegra 
de l’impost de béns immobles.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 14/2019/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 
neteja.

5. Exp. 15/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora amb categoria laboral de Tècnic arxiu.
6. Exp. 16/2019/RH_CN – Adscriure a una treballadora com a coordinadora del programa 

ENFEINA’T.
7. Exp. 17/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i servei 

de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Operària neteja.
8. Exp. 4/2019/RH_POR – Modificar el contracte de treball d’una treballadora, passant a ser un 

contracte de treball interí per substitució de treballador/a amb dret a la reserva del lloc de treball 
i amb categoria laboral d’Educador/a Llar d’Infants.

9. Exp. 2/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de gener de 2019.

10. Exp. 4/2019/RH_CG - Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de gener de 2019.

11. Exp. 18/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat de contracte d’obra i servei 
de durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Operària neteja.
Serveis Socials

12.Exp. 44/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 39, 
2n.
Serveis Urbanístcs 

13. Exp. 98/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de canvi 
d’ús de local a habitatge en l’immoble situat al carrer Mas i Jornet, núm. 14.

14. Exp. 145/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a MEVALY XXI, SL per 
les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar en l’immoble situat al carrer Montblanc, núm. 
30.

15. Exp. 184/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT de la GENERALITAT DE CATALUNYA per les obres de canalització de serveis 
afectant l’Av. Tarragona, núm. 94.
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16.Exp. 7/2019/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors a l’EMPRESA MUNICIPAL 
D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., per les obres de millora de la xarxa d’abastament i 
clavegueram del carrer Ferran, núm. 67-71.

17. Exp. 4336/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
compartimentació de la zona del menjador-vestíbul de l’alberg municipal.

18. Exp. 4989/2018/CMN – Adjudicar a GREGORIO HP, SL el contracte administratiu menor de les 
obres d’arranjament de la cantonada de la vorera Baltà de Cela amb Salvador Seguí.

19. Exp. 468/2019/CMN – Adjudicar a GREGORIO HP, SL el contracte administratiu menor del 
servei de reparació per filtracions d’aigua a l’edifici del carrer Migdia, núm. 22.

20. Exp. 14/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de la finca amb 
referència cadastral 0086802CF0708N0001HY.

21.Exp. 126/2018/CNT – Retornar a l’empresa MOIX, OBRES I SERVEIS SL la fiança dipositada en 
garantia de les obres d’urbanització de l’eix de la Via, Plantació de l’arbrat al costat Av. Europa 
i Adequació dels límits amb els equipaments afectats (fase 2).
Serveis Urbans

22.Exp. 127/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa NIKKO CENTER MOTORS, SL el contracte per 
l’adquisició d’un camió i la construcció, subministrament i muntatge de la carrosseria per a la 
prestació del servei de deixalleria mòbil. 

23. Exp. 2/2019/CNT – Prorrogar el contracte del servei de defensa fitosanitària de l’arbrat públic.
Certificacions
24. Exp. 22/2017/CNT – Aprovar els preus contradictoris, modificació del projecte de les obres i 

aprovació de la certificació núm.10 i última relativa a les obres de reforma i ampliació de l’edifici 
La Pelegrina, espai cívic per a joves, en el carrer Baltà de Cela, 45-47.

25. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 
Via, AMBITS 11, 12 i 13.

26. Exp. 48/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres del Nou Centre Obert, al 
Passatge Alcover, núm. 6.

27. Exp. 78/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de Reforma de l’OAC, Casa 
de la Vila, C. Cort, núm. 14.

28. Exp. 92/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 i única de les obres de reasfaltat de diferents 
carrers de la Vila 2018.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions
Ocupació i Formació

29. Exp. 4519/2018/CMN – Encarregar a dos professionals les tasques de formació de les accions 
formatives de Ref. Itinerari IF001 Elaboració de vins i licors a les instal·lacions del CFO Francesc 
Layret i a l’escola de viticultura i enologia Mercè Rosell i Domènech.

30. Exp. 4790/2018/CMN – Encarregar a tres professionals les tasques de formació de les accions 
formatives del Certificat de professionalitat COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 
(FOAP 2018) a les instal·lacions del CFO Francesc Layret i a les de serveis Urbans de 
L’Ajuntament. 
Procediment Sancionador

31.Exp. 648/2018/PS - Resolució d’un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
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Cultura
32. Exp. 525/2019/CMN – Adjudicació a l’empresa SARL LE TRAIT D’UNION l’espectacle de dansa 

interpretat per IT Dansa que tindrà lloc al teatre Cal Bolet.
33. Precs i preguntes

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

L'Alcalde,
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