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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  12 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
Protecció Civil

2. Exp. 87/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei preventiu 
d’assistència i trasllat sanitari en les activitats participatives, culturals, festives i esportives 
organitzades per l’ajuntament.
Hisenda

3. Exp. 2/2018/HIS_CF – Fixar el calendari de recaptació de taxes, preus públics i impostos 
durant l’any 2019.
Secretaria-Governació

4. Exp. 33/2017/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.
Ensenyament

5. Exp. 3167/2018/EG_SA – Transferir a favor de l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ, el cost 
total del servei de professorat pel “Projecte + música” de l’Escola Municipal de Música M. 
Dolors Calvet, durant el curs 2018-2019.

6. Exp. 139/2018/EG_CON - Aprovar el conveni de col·laboració amb la GENERALITAT DE 
CATALUNYA – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT per al Projecte 3r-4t ESO (CAC/MAP).

7. Exp. 140/2018/EG_CON -  Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració amb la GENERALITAT 
DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT per al projecte AULA MAP.
Esports

8. Exp. 83/2018/CNT – Acceptar la retirada de la proposta presentada per NOU SET, SCCL, de la 
licitació pel servei de consergeria, neteja i manteniment bàsic de les instal·lacions esportives 
municipals i declarar deserta la licitació.
Gent Gran

9. Exp. 138/2018/EG_CON – Prorrogar amb l’entitat CREU ROJA ALT PENEDÈS el conveni de 
col·laboració per a l’any 2018 per a la gestió del programa d’àpats a domicili.
Serveis Urbanístics 

10. Exp. 2/2018/URB_OUR – Aprovar el projecte de subministrament i instal·lació de pistes 
poliesportives als barris de la Girada i Sant Julià.

11. Exp. 2225/2018/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres 
d’impermeabilització de la coberta del magatzem del banc d’aliments del Parc Sant Julià.
Serveis Urbans

12.Exp. 3/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe favorable d’una bonificació del 70% de la taxa per la 
gestió de residus municipals comercials a CARAVÀNING PENEDÈS SA, C. Pau, 10 Sant Pere  
Molanta, 8, corresponent a l’exercici 2016.

13. Exp. 4/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe favorable d’una bonificació del 70% de la taxa per la 
gestió de residus municipals comercials a CARAVÀNING PENEDÈS SA, C. Pau, 10 Sant Pere  
Molanta, 8, corresponent a l’exercici 2017.

14. Exp. 7/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe desfavorable d’una bonificació del 20% de la taxa per 
la gestió de residus municipals comercials, exercici 2018, corresponent a l’adreça plaça de 
Manuel Milà i Fontanals, 8.
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15.Exp. 3355/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa METALCO SA el subministrament de roba laboral 
del personal de la Unitat de Serveis per a l’ivern del 2018.
Cultura

16.Exp. 68/2018/EG_INF – Nomenar els Administradors i Administradores de la Festa Major 2019.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Serveis Urbanístics
17. Exp. 2990/2018/CMN – Aprovació de la certificació núm. 1 relativa a les obres de millora dels 

quadres elèctrics pels Mercats sedentaris de Vilafranca.
Cultura

18. Exp. 29/2018/CNT – Aprovació de la factura presentada per l’empresa RUYBESA GLOBAL 
TECHNOLOGIES, SL corresponent al subministrament i instal·lació d’un equip de so per a 
l’Auditori Municipal.

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