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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 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
Hisenda

2. Exp. 5/2018/HIS_TAE – Aprovar una transferència de capital a la Societat SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L.
Secretaria-Governació

3. Exp. 19/2018/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 9/2018/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per realitzar les tasques de Coordinació 
del Servei d’Informació i Assessorament a les dones (SIAD).

5. Exp. 68/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral d’Educador/a Social.
Compres i Contractació

6. Exp. 97/2018/CNT – Sol·licitar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la 
Central de Contractació de l’Estat.
Serveis Socials

7. Exp. 38/2018/EG_SR – Aprovar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019 presentat per la 
Generalitat de Catalunya, per a la coordinació cooperació i col·laboració amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Salut i Consum

8. Exp.129/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ PDS-PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT SOCIAL l’acord de col·laboració per establir els termes de la cessió de 
l’exposició “ENTRE NOSALTRES, Els Adults, l’Alcohol i Altres Drogues”
Esports

9. Exp. 71/2018/ESP_GAE – Aprovar la proposta de promoció puntual, anomenada “Promoció 
Famílies” presentada per SERAF PENEDÈS 2 SL.
Joventut

10.Exp. 103/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei d’atenció i dinamització 
juvenil a l’espai jove a l’antic mercat de La Pelegrina.
Serveis Urbanístics

11. Exp. 2/2018/EG_ABD - Aprovar el conveni amb la FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER, sobre el 
lliurament a la Fundació de 12 allotjaments protegits per a gent gran, situats al carrer Migdia 
núm. 22. 

12. Exp. 28/2018/CNT – Desestimar el recurs d’alçada presentat per l’empresa PIMEXA PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS, SLU i adjudicar a l’empresa PREVENCION SMC, SL el contracte pel servei 
de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions contra incendis i els equipaments 
relacionats dels edificis de l’Ajuntament.

13. Exp. 50/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA CARBÓ, SL, el  contracte pel Servei de 
reparacions i actuacions de serralleria en els edificis municipals.
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14.Exp. 106/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa de la instal·lació d’un 
ascensor d’alta eficiència i el seu manteniment durant 4 anys a l’edifici de la Casa Feliu.

15. Exp. 3188/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres 
d’urbanització de l’espai exterior davant del local de joves de l’antic mercat de la Pelegrina.
Serveis Urbans

16.Exp. 5/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, en relació a l’expedient de sol·licitud de bonificació del 20% 
de la taxa per gestió de residus domèstics 2018.

17. Exp. 17/2018/SU_DOT – Tancar el Passeig del Camp dels Rolls reactivant les pilones 
semiautomàtiques  i ampliar la reserva de càrrega/descàrrega del carrer Santa Digna.
Cultura

18.Exp. 41/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa GRÀFIQUES DEL FOIX, SL el contracte pel servei 
d’impressió de la programació de Cal Bolet i Auditori.

19. Exp. 2986/2018/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals 
o festives d’interès públic local.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Serveis Urbans

20. Exp. 127/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA 
(ESAB) conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
no curriculars ni remunerades.
Cultura

21. Exp. 105/2018/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació administrativa per l’execució de 
les obres del “Projecte de museïtzació de la Casa de la Festa Major”.

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

L'Alcalde,
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