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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  3 de desembre 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. 176/2018/HIS_BCF – Aprovar la factura corresponent al 60% dels treballs de 
subministrament i instal·lació d’una plataforma telemàtica, un portal corporatiu de gestió 
municipal i un sistema d’indicadors municipals per a l’Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 6/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per a tenir cura d’un 
fill, amb reserva del lloc de treball.

4. Exp. 12/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió 
temporal d’una plaça de Tècnic/a Convivència.

5. Exp. 82/2018/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’Auxiliar Administrativa.

6. Exp. 30/2018/RH_CG – Aprovar el Protocol avaluació de l’acompliment i productivitat dels 
empleats públics de l’Ajuntament.. 
Serveis Socials

7. Exp. 110/2018/EG_CON – Modificar el conveni subscrit amb el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT 
PENEDÈS, aprovat per la Junta de Govern Local del 30 de juliol de 2018, en relació al Casal 
d’Estiu i el Campus de Bàsquet de l’any 2018.

8. Exp. 115/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT per regular els termes de col·laboració per la gestió del Centre d’Acollida Abraham 
per a l’any 2018.

9. Exp. 146/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ L’ESPIGA per 
tal de col·laborar en les tasques d’atenció primària en Serveis Socials per a l’any 2018.

10. Exp. 148/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb el CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS i el COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS pel 
manteniment del Banc d’Ajudes Tècniques (BAT).

11. Exp. 150/2018/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració per l’any 2018 amb el CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS per la prestació del Servei residencial d’estada limitada de la 
Fundació privada Assistència i Gestió Integral (AGI).

12. Exp. 194/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Eugeni d’Ors, 
núm. 31, Àtic 1a.

13. Exp. 195/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Pere el Gran, 
núm. 43, baixos.
Esports

14.Exp. 1159/2018/EG_SA – Concedir o denegar subvenció per la pràctica d’activitats físiques i 
esportives continuades dels infants, en ofertes fetes per les entitats esportives i AMPAs en 
horari extraescolar durant el curs 2018-2019.
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Serveis Urbanístics
15.Exp. 52/2018/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació de la llicència 

concedida per la Junta de Govern Local en data 21 de maig de 2018, per les obres de reforma 
estructural en l’immoble situat al carrer Puigmoltó, núm. 12.

16. Exp. 94/2018/URB_OMA – Concedir llicencia urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRTIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament 
d’electricitat afectant el carrer Ferran 67-71.

17. Exp. 147/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat a la Pl. de l’Oli, 
núm. 3.

18. Exp. 118/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament i 
instal·lació de dos jocs multi esportius anti-vandàlics pel desenvolupament d’esports a l’aire 
lliure a la Rambla de la Generalitat del Barri de la Girada i al Parc Ciutat Jardí del Barri de Sant 
Julià.

19. Exp. 7/2018/URB_OIM – Aprovar inicialment i sotmetre al tràmit d’informació pública el 
projecte bàsic i executiu del nou pavelló annex al pavelló de la Gamba.

20.Exp. 57/2018/EG_CAU – Deixar sense efecte el contracte d’arrendament del local situat a la 
Rbla. de la Generalitat, núm. 67, esc. 2 baixos C a nom de NOU SET EMPRESA D’INSERCIÓ, 
SCCL.

21. Exp. 4/2018/EG_ABD – Procedir a la venda de l’habitatge situat a la rambla Generalitat, núm. 
67, 1r 1a.
Serveis Urbans

22.Exp. 21/2018/SU_DOT – Retornat al servei per l’estudi i millora, si s’escau, de la 
proposta.

23.Exp. 92/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa PABASA EUROASFALT, SA el contracte per a 
l’execució de les obres de reasfaltat de diferents carrers de Vilafranca. 

24. Exp. 107/2018/CNT – Declarar deserta la licitació per a l’adquisició d’un camió per a la 
prestació de deixalleria mòbil.

25. Exp. 4463/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa INDUSTRIAL BREINCO SA el subministrament de 
jardineres i cubs de formigó per a la nova urbanització del carrer del Casal.
Promoció Econòmica

26. Exp. 10/2018/PE_PAC – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE VILA, 
conveni de col·laboració per contribuir en les despeses d’instal·lació de la pista de gel durant 
la campanya de Nadal de 2018-2019.

Certificacions
27. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 

Via, AMBITS 11, 12 i 13.
28. Exp. 3188/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’urbanització de l’espai 

exterior davant del local de joves de l’antic mercat de la Pelegrina.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Gent Gran
29. Exp. 3171/2018/EG_SA – Atorgar a l’ASSOCIACIÓ GESTORA DEL CASAL DEL TÍVOLI una 

subvenció en concepte de col·laboració en el finançament d’unes despeses sobrevingudes.
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Serveis Urbanístics
30. Exp. 4450/2018/CMN – Adjudicació a INMOBILIARIA GOSBAX, SL, el contracte administratiu 

menor de les obres de realització d’una rampa adaptada al cementiri municipal..
31. Exp. 4789/2018/CMN – Adjudicar a INTERCLIMA PENEDÈS, SL el contracte administratiu menor 

de subministrament i instal·lació d’una Caldera per a la Llar d’Infants Lola Anglada.
Cultura

32. Exp. 151/2018/EG_CON – Aprovar el contracte de lloguer amb els propietaris de l’edifici-
magatzem del carrer Comerç, núm. 29, per posar en marxa el projecte “La Fàbrica de Joguines 
del Patge Raimon”.

33. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
Punts inclosos per via d’urgència
Medi ambient

34. Exp. 3177/2018/EG_SA – Acceptar les bases reguladores i sol·licitar un ajut del 50% del cost de 
l’actuació per fomentar l’execució de les vies ciclistes.
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