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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 
2019, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP.  44/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 12/2019/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 novembre de 
2019.

3. Exp. 26/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de novembre de 2019.

4. Exp. 138/2019/EG_CON – Aprovar amb  l’INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
D’ENOTURISME DE CATALUNYA la signatura del conveni de col·laboració per tal d’acollir un 
estudiant en la modalitat de Formació Professional Dual.

5. Exp. 87/2019/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’Auxiliar Administratiu/va.
Hisenda

6. Exp. 33/2019/HIS_BCF – Aprovar la relació de factures número Q/2019/126.
Protecció Civil

7. Exp. 4/2019/PC_PA – Homologar l’actualització del Pla d’Autoprotecció del Centre d’atenció 
primària Alt Penedès.
Drets Socials

8. Exp. 144/2019/EG_CON – Subscriure amb la FUNDACIÓ L’ESPIGA conveni de col·laboració per a 
l’any 2019.
Igualtat, Solidaritat i Cooperació

9. Exp. 53/2019/EG_SR – Aprovar la revocació de la subvenció atorgada a l’alcaldia de 
Chefchaouen-Marroc i iniciar el procediment de reintegrament de l’import percebut en concepte 
de subvenció, per falta de presentació de la justificació.
Urbanisme

10.Exp. 12/2019/URB_DPH – Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús 
de l’inmoble del carrer Ignasi Iglesias núm. 35.

11. Exp. 23/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada al carrer Manel Barba i Roca, núm. 5.

12. Exp. 105/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a FUNDACIÓ 
ESCOLAR SANT JOSEP per les obres de supressió de barreres arquitectòniques i millores 
d’evacuació en l’immoble situat a la Rambla Sant Francesc, núm. 14.
Medi Ambient

13.Exp. 143/2019/EG_CON – Subscriure amb la MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF conveni amb 
l’objectiu de plantar arbres al camí de la Pedrera i posterior manteniment.

14. Exp. 4205/2019/CMN – Adjudicar el contracte administratiu menor per les obres de reparació 
del ferm i desbrossada dels camins camí de Pacs, camí Ral, camí de Les Cabanyes, camí de la 
Sort, camí de la Bleda i camí de la Serreta.
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Via Pública
15.Exp. 1/2019/HIS_AQ – Comunicar a la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF 

l’ampliació de la recollida amb la recollida extraordinària de paper cartró del 10 de desembre 
del 2019 fins al 9 de gener de 2020.

16. Exp. 42/2019/CNT – Modificar l’import de les anualitats a l’adjudicació a TOI TOI SANITARIOS 
MOVILES SA del contracte administratiu del servei de lloguer de cabines sanitàries per a actes 
públics.
Cultura

17.Exp. 755/2019/EG_SA – Fer una aportació extraordinària a VINSEUM, Fundació Privada per 
atendre les despeses generals del Museu, any 2019.

Certificacions
18. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 9 i última relativa a les obres d’Urbanització de 

l’Eix de la Via, ÀMBITS 11, 12 i 13.
19. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 6 relativa a les obres del “Nou  Poliesportiu 

Municipal Annex a l’existent Pavelló de la Gamba”
Donar compte Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
20. Exp. 5/2019/RH_POR – Traslladar a una treballadora al Servei de Gabinet d’Alcaldia.
21. Exp. 4/2019/RH_DD – Aprovar la liquidació de dietes i desplaçaments realitzats pels 

treballadors/res.
22. Exp. 71/2019/RH_CN – Prorrogar el contracte laboral temporal eventual per circumstàncies de la 

producció a una treballadora de la Biblioteca Torras i Bages.
Activitats

23.  Exp. 5/2019/SEC_LT – Autoritzar la transmissió de la llicència número 21 del servei municipal de 
taxi de Vilafranca del Penedès.
Esports

24.  Exp. 131/2019/CNT - Aprovar amb l’empresa NOU SET, SCCL l’extensió, de forma extraordinària, 
del contracte actual dels serveis de consergeria de les instal·lacions esportives municipals
Urbanisme

25. Exp. 4310/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres “Adequació 
Restes Arqueològiques Vinseum”.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Via Pública

27. Exp. 112/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament de contenidors 
nous compatibles amb el sistema de recollida ESASY.
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