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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 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
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 58/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa PASMON INTEGRAL, SL el contracte pel 
subministrament i el seu manteniment de dues motocicletes tipus scooter elèctriques.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 63/2018/RH_CN - Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i muntatge 
i desmuntatge durant el mes d’octubre, per activitats relacionades amb les arts escèniques.

4. Exp. 64/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat i 
amb categoria laboral d’Oficial 1a Gruista.

5. Exp. 65/2018/RH_CN – Contractar a un treballador en la modalitat d’interinitat i amb categoria 
laboral d’Auxiliar Administratiu.

6. Exp. 66/2018/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.

7. Exp. 5/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència especial d’un any amb dret a 
reserva del lloc de treball.

8. Exp. 6/2018/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb una treballadora amb motiu de 
la seva jubilació.
Ensenyament

9. Exp. 2960/2018/EG_SA – Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts 
econòmics a l’escolarització del tercer trimestre del curs 2017-2018.
Salut i Consum

10.Exp. 119/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ GATS DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS per establir els temes de col·laboració per al segon semestre de 2018.

11. Exp. 2959/2018/EG_SA – Aprovar les Bases reguladores i obrir el Concurs Públic per a la 
concessió d’ajuts i subvencions a les entitats animalistes sense ànim de lucre, per a l’any 2018.
Esports

12.Exp. 76/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa MESKELLEURE, SCP el contracte de monitoratge i 
coordinació del programa “Les Tardes” pel curs 2018-2019.

13.Exp. 2962/2018/EG_SA – Atorgar al CLUB PATÍ VILAFRANCA una subvenció en concepte de 
col·laboració en les accions extraordinàries i sobrevingudes del Club.
Joventut

14.Exp. 124/2018/EG_CON – Subscriure amb la FUNDACIÓ CATALANA DE LLEURE EDUCATIU I 
SOCIOCULTURAL un conveni marc de col·laboració per a l’execució de formacions associades 
als àmbits del lleure educatiu.
Gent Gran

15.Exp. 125/2018/EG_CON – Aprovar amb la FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER el conveni d’encàrrec de 
gestió per la prestació del servei d’atenció domiciliària.
Serveis Urbanístics

16.Exp. 48/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres del Nou 
Centre Obert en el Passatge Alcover, núm. 6 cantonada carrer Migdia.
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Serveis Urbans
17.Exp. 92/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a les obres de 

reasfaltat de diferents carrers de la vila segons projecte 2018 – Fase I.
18. Exp. 3466/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX SL, les obres d’ampliació 

de l’aparcament d’autocaravanes.
Promoció Turística

19. Exp. 128/2018/EG_CON – Aprovar el conveni amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS i 
el  CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS per a l’execució i conservació del Sender 
de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès.
Cultura

20. Exp. 108/2018/EG_CON – Subscriure amb el BALL DE COTONINES, conveni en concepte d’ajut 
pel seu funcionament.

21. Exp. 126/2018/EG_CON – Subscriure amb la UNIVERSITAT DE BARCELONA i la FUNDACIÓ 
INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA conveni per col·laborar 
en la programació dels cursos de “Els Juliols”, edició 2018.
Relacions Internacionals

22.Exp. 15/2018/RI_PP – Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol 
de 2018, en relació al Campament Internacional de Joves 2018 per no haver pres part de 
l’activitat.
Certificacions

23. Exp. 4306/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 5 i última relativa a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor a l’interior de l’edifici situat a la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 6.

24. Exp. 4308/2017/CMN - Aprovar la certificació núm. 5 i última relativa a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor a l’interior de l’edifici situat a la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 8.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

25. Exp. 22/2018/RH_MJL – Modificació del contracte de treball de cinc treballadores amb categoria 
d’Educadora Auxiliar Llar d’Infants en el sentit de que la seva jornada laboral passi a ser d’un 
71%.

26. Exp. 61/2018/RH_CN – Deixar sense efecte la contractació i contractar a treballadors per a 
tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) o de muntatge i desmuntatge de les activitats 
relacionades amb les arts escèniques al Teatre Cal Bolet i a l’Auditori Municipal durant el mes de 
setembre de 2018.

27. Exp. 62/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat, 
i amb categoria laboral d’Operari de Manteniment General.
Ocupació i Formació

28. Exp. 44/2018/OF_PFO – Aprovació dels plans de treball  i sol·licitar la subvenció per les accions 
“Pròrroga de la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local  (AODL)” i “(AODL) 
amb contractació nova per renúncia de l’anterior”.

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

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 2 d'octubre de 2018

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
30/2018/SEC_SJGL

Codi validació document:
1177 4566 4100 6741 5764

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 3 de 3

Punts inclosos per via d’urgència
Serveis Urbanístics

30. Exp. 71/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors  per les obres de 
construcció d’un edifici bifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat al C. Parlament, núm. 8.
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