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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  26 de novembre 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. 60/2018/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 
béns immobles per la finca del carrer Germanor núm. 58, 4t 3a.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 78/2018/RH_CN – Acordar el reingrés d’un treballador de la plantilla de personal laboral 
adscrit a la Policia Local i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu.

4. Exp. 79/2018/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i de 
muntatge i desmuntatge durant el mes de desembre, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

5. Exp. 80/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora en la modalitat d’interinitat fins a la 
provisió reglamentària de la plaça de la plantilla de personal laboral i amb categoria laboral 
d’Auxiliar Administratiu/va.

6. Exp. 3/2018/RH_ASF – Aprovar les quanties de repartiment del fons de prestacions socials.
7. Exp. 3/2018/RH_APE – Aprovar les quanties de repartiment del fons d’estudis.
8. Exp. 11/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases per a realitzar el procés selectiu 

d’una plaça de Tècnic/a mitjà/na, adscrita a Relacions Internacionals, mitjançant un contracte 
laboral temporal.
Compres i Contractació

9. Exp. 117/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa PETROMIRALLES, S.L. el contracte de 
subministrament de carburant pels vehicles de l’Ajuntament.
Serveis Socials

10.Exp. 183/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 
núm. 52, 4t 4a.

11. Exp. 184/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 
núm. 52, 2n 4a.

12. Exp. 185/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 
3-5, 1r 2a.

13. Exp. 186/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
2n 4a.

14. Exp. 187/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
3r 1a.

15. Exp. 2945/2018/EG_SA – Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i 
subvencions (mitjançant convenis) a les entitats privades que programin i executin activitats 
en l’àmbit de l’atenció social a les persones.
Esports

16.Exp. 3162/2018/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats privades i persones físiques que programin i executin activitats puntuals 
relacionades amb les activitats físiques i l’esport, sense ànim de lucre, durant el curs 
2018/2019.
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17.Exp. 3163/2018/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats esportives inscrites en el registre d’entitats de Vilafranca que promocionin activitats 
físiques i esportives de base amateur per a infants i joves, durant el curs 2018/2019.

18.Exp. 3164/2018/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats privades, persones físiques i societats que programin i executin grans 
esdeveniments esportius puntuals, durant el curs 2018/2019.

19.Exp. 3165/2018/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats esportives i persones físiques que participin en competicions esportives d’alt nivell, 
sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el curs 2018/2019.
Serveis Urbanístics

20.Exp. 10/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques per a la reforma 
del centre residència per a gent gran situat en el carrer Amàlia Soler, núm. 155.

21. Exp. 13/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca de l’Av. Barcelona, núm. 59.

22. Exp. 18/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca del C. Puigmoltó, núm. 21.

23. Exp. 5/2018/EG_SR – Acceptar el préstec no reemborsable de l’INSTITUTO PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE) per a la renovació de l’enllumenat 
exterior municipal.

24. Exp. 88/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE, SA el contracte per a 
l’execució de les obres de reforma i ampliació de l’Alberg de Càrites.
Serveis Urbans

25.Exp. 4/2018/SU_CGZ – Aprovar els horaris d’obertura i tancament dels diferents accessos a 
l’illa de vianants i els criteris per el lliurament dels comandaments per accedir a l’illa amb 
vehicle.

26. Exp. 35/2018/EG_SR – Tramitar el pagament del 30% del cost del “Pla de gestió de l’arbrat a 
l’espai públic per a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès”

27.Exp. 71/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE, SA el contracte per a 
l’execució de les obres d’adequació genèrica de voreres del barri del Poble Nou.

28. Exp. 4379/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA CARBÓ, S.L. el subministrament i 
col·locació d’una marquesina de parada de bus urbà.
Promoció Econòmica - Mercats

29. Exp.  144/2018/PE_MNS – Resoldre l’adjudicació dels llocs de venda vacants i confecció de la 
llista d’espera als mercats no sedentaris de Vilafranca del Penedès.
Promoció Turística

30. Exp. 4334/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa BS QUALITY STAFF, S.L. el servei de vigilància de 
la Fira del Gall 2018.

31. Exp. 4400/2018/CMN – Adjudicar la persona que representi a l’Ajuntament com a membre del 
Jurat per al nou projecte de Vinseum,  per l’assessorament, la verificació de la documentació 
tècnica i l’exclusió de proposicions que no reuneixin els requisits establerts.

32. Exp. 4503/2018/CMN – Adjudicar a CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA la 
contractació de la publicitat de la Fira del Gall a Televisió de Catalunya TV3 i els canals de ràdio 
Catalunya Informació i Catalunya Ràdio.
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33. Exp. 4579/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa GODÓ STRATEGIES, S.L.U. la contractació de la 
publicitat de la Fira del Gall a La Vanguardia, a la revista Que Fem? i a RAC 1.
Cultura

34. Exp. 141/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ XARXA D’ESPECTACLES INFANTILS I 
JUVENILS conveni per a l’any 2018.

35. Exp. 142/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS conveni per a 
l’any 2018.

36. Exp. 143/2018/EG_CON – Aprovar amb el CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA el 
contracte per a la representació del Concert participatiu de “Canta Gran!” a l’Auditori.
Relacions Internacionals

37.Exp. 77/2018/EG_INF – Aprovar la documentació del projecte i la sol·licitud de subvenció per 
l’actuació “Vilafranca, un megawatt més de biomassa”.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Secretaria-Governació

38. Exp. 6/2018/SEC_LT – Autorització del canvi de vehicle de la Llicència Municipal de taxi número 
20.
Recursos Humans i Organització

39. Exp. 77/2018/RH_CN – Contractació d’un treballador 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 de conserge especialista.
Ocupació i Formació

40. Exp. 144/2018/EG_CON – Subscriure amb l’AJUNTAMENT DE SUBIRATS conveni de col·laboració 
per tal que l’alumnat del curs del Programa de Formació i Inserció en l’especialitat d’Auxiliar 
d’Hosteleria pugui realitzar pràctiques amb els restauradors del Subirats Tasta’l.

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