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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 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. 26/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 7/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència especial amb dret a reserva del 
lloc de treball i reingrés automàtic.

3. Exp. 8/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per a tenir cura d’un 
fill/a, amb reserva del lloc de treball.

4. Exp. 8/2019/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb una treballadora amb motiu de 
la seva jubilació.          
Hisenda

5. Exp.4/2019/HIS_TAE – Establir les compensacions econòmiques per despeses, de l’any 2019, 
de subministraments, neteja, assegurances, manteniment i altres dels espais utilitzats per  
l’EPEL IMF, el VINSEUM i SERCOM.
Activitats

6. Exp. 9/2019/SEC_PCT – Donar de baixa com a conductor de la prestació del servei de taxi de 
la Llicència Municipal número 1.
Serveis Socials

7. Exp. 2653/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa GAUDIUM SERHS SL, el subministrament de 
menjars elaborats (càtering) per a les persones usuàries del càtering social.
Educació

8. Exp. 64/2019/CNT – Adjudicar a l’ empresa AGORA CATERING, SL la primera pròrroga del 
contracte del subministrament de menús elaborats per a les quatre llars municipals d’infants, 
curs escolar 2019-2020.
Urbanisme

9. Exp. 1/2019/URB_OUR – Aprovar el projecte d’execució de les obres de renovació de 
l’enllumenat públic exterior -  Fase 2.

10. Exp. 13/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques de les finques del 
carrer de la Fruita, núm. 4-6-8 i Pl. Constitució, 4-6-8.

11. Exp. 35/2019/URB_CI – Aprovar l’informe referent a la finca amb referència cadastral 
0086802CF0708N0001HY.

12.Exp. 47/2019/CNT – Adjudicar a ELECTRICA GÜELL, SA el contracte per les obres de 
rehabilitació dels espais comuns de la Casa Feliu – Lot 2. i a TECNOLOGIA DE FIRMES, SA el 
contracte per les obres de rehabilitació dels espais comuns de la Casa Feliu - Lot 1.

13. Exp. 55/2019/URB_OMA – Concedir una pròrroga per finalitzar les obres a la finca situada al 
carrer Ferran, núm. 7.

14. Exp. 1750/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 
Reforma de la coberta plana de l’edifici del Mercat de la Carn.
Medi Ambient

15.Exp. 66/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa NOU VERD, SCCL el contracte del servei de 
manteniment de la zona plantada i enjardinada i la gestió de la zona d’esbarjo de l’espai 
“Muntanya de Sant Jaume”.
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Via Pública
16.Exp. 3/2016/CNT – Retornar a l’empresa NOU VERD SCCL la fiança dipositada per al Servei de 

plantació i subministrament de l’arbrat municipal – Campanya “Blava”.
17. Exp. 127/2018/CNT – Autoritzar a l’empresa NIKKO CENTER MOTORS, SL la subcontractació, a 

favor de l’empresa ROICAR, SL, de la part corresponent al subministrament i muntatge de la 
carrosseria d’un camió per a la prestació del servei de deixalleria mòbil.

18. Exp. 28/2019/HIS_AQ – Sol·licitar l’adhesió a l’Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos.

19. Exp. 2519/2019/CMN – Adjudicar a ISEOVA, SL les obres d’adequació de la vorera i del 
parterre del carrer Moja.
Promoció Econòmica - Mercats 

20. Exp. Exp. 689/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA 
GIRADA conveni de col·laboració per a l’any 2019. 

21. Exp. 690/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb COMERÇ ESPIRALL conveni de col·laboració 
per a l’any 2019.

22. Exp. 29/2019/CNT – Declarar desert el Lot 2 del contracte pel servei de control, vigilància i 
seguretat durant els dies de muntatge, desmuntatge i celebració de la Fira del Gall 2019, la Festa 
del Xató 2020 i les Fires de Maig 2020 i disposar l’obertura, novament, del procediment de 
contractació.

23. Exp. 5/2018/PE_CAM – Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació de les parades 6 i 7 del 
Mercat Municipal de la Carn.
Turisme

24. Exp. 4/2019/TUR_DT – Aprovar el calendari de fires organitzades per l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Projecció Exterior per a l’any 2020.
Cultura

25.Exp. 86/2019/EG_CON – Subscriure amb el BALL D’EN SERRALLONGA DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS conveni en concepte d’ajut pel seu funcionament.

26. Exp. 87/2019/EG_CON – Subscriure conveni amb la CORAL INFANTIL L’ESPINGUET.
27.Exp. 88/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ FARASHA DANSA ORIENTAL I 

CREATIVA conveni per a l’any 2019.
28. Exp. 89/2019/EG_CON – Subscriure amb la SOCIETAT CORAL EL PENEDÈS conveni pel seu 

funcionament.
29. Exp. 90/2019/EG_CON – Subscriure amb els CASTELLERS DE VILAFRANCA conveni de 

col·laboració per a l’any 2019.
Certificacions
30. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 12 relativa a les obres de Reforma i Ampliació de 

la Casa de la Festa Major.
31. Precs i preguntes

No s’ha efectuat cap petició. L’Alcalde acctal.
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Joan Manel Montfort i Guasch
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