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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  1 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. 24/2019/SEC_AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 5/2019/RH_FPS – Acceptar la renúncia presentada per una funcionària de carrera de la 
Policia Local.

3. Exp. 6/2019/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis a una treballadora per al 
seva jubilació anticipada.

4. Exp. 51/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i per a 
tasques de muntatge i desmuntatge durant el mes de juliol per activitats relacionades amb les 
arts escèniques.

5. Exp. 53/2019/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 Administrativa. 

6. Exp. 54/2019/RH_CN – Nomenar dos funcionaris de carrera amb categoria d’Agent de Policia 
Local.         
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies

7. Exp. 44/2019/CNT – Adjudicar a INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA el 
contracte per l’adquisició d’equip informàtic.

8. Exp. 57/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa NEXTRET, S.L. la segona pròrroga del contracte del 
servei de manteniment, actualització, administració i gestió de la plataforma de servidors 
virtualitzats.
Procediment Sancionador

9. Exp. 144/2019/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Hisenda

10.Exp. 41/2019/HIS_DTP – Aprovar la relació de baixes del padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’any 2020 i successius.

11. Exp. 43/2019/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a la construcció d’una tanca en límit de 
finca en el carrer Eugeni d’Ors, número 62, sol·licitada per la FUNDACIÓ L’ESPIGA, d’especial 
interès o utilitat municipal.
Serveis Socials

12.Exp. 65/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel servei de consergeria del Casal 
d’Avis de gent gran del barri de l’Espirall.

13. Exp. 387/2019/EG_SA – Modificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
maig de 2019 en el sentit d’atorgar ajuts i bonificacions per la finca de la Rambla de la 
Generalitat, núm. 63, 1r 2a.

14. Exp. 635/2019/EG_SA – Modificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
maig de 2019 en el sentit d’atorgar ajuts i bonificacions per la finca de la Pl. Marià Manent, 
núm. 20-21, 2n 1a
Salut Pública i Consum

15.Exp. 56/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa QUIPROCALT, SL la segona pròrroga del contracte 
del servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals.
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Esports
16.Exp. 3162/2018/EG_SA – Concedir subvencions a 50 entitats privades i persones físiques que 

programen i executen activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l’esport, 
sense ànim de lucre, durant el curs 2018-2019.

17.Exp. 3163/2018/EG_SA – Concedir subvencions a 19 entitats que promocionen activitats 
físiques i esportives de base amateur per a infants i joves de caire federat i competitiu de 
forma continuada i regular, durant el curs 2018-2019.

18.Exp. 3164/2018/EG_SA – Concedir subvencions a 4 entitats privades, persones físiques i/o 
societats que programen i executen grans esdeveniments esportius puntuals, durant el curs 
2018-2019.

19.Exp. 2066/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa METTA SPORTSWEAR, SL el subministrament de 
1.666 camisetes tècniques per les curses de l’any 2019.

20. Exp. 2076/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa TALLERES PALAUTORDERA, SA (TPSPORT) les 
obres de millora i ampliació dels espais de patinatge a les instal·lacions esportives municipals. 

21. Exp. 82/2019/EG_CON – Subscriure amb el FUTBOL BASE ESPIRALL-LES CLOTES conveni de 
col·laboració, any 2019.
Joventut

22.Exp. 45/2019/CNT – Adjudicar a ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS el contracte pel servei 
de recepció i atenció a les persones usuàries de l’Alberg municipal.
Via Pública

23.Exp. 6/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, relacionat amb la sol·licitud de no subjecció de 
la taxa número 6 corresponent a l’exercici 2018 de CARAVANING PENEDÈS SA.

24.Exp. 2/2019/PC_PA – Homologar l’actualització del Pla d’Autoprotecció de l’activitat SABADELL 
VIJAZZ PENEDÈS 2019.

25.Exp. 54/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment i reparació 
dels vehicles tipus industrials, turismes, furgonetes i ciclomotors propietat de l’Ajuntament
Promoció Econòmica

26. Exp. 1/2019/PE_CAM – Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació 
de les llicències temporals d’ús de les parades 6 i 7 del mercat de la Carn.
Ocupació

27. Exp. 96/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació de l’Acord Marc per a la contractació de 
docents per a la realització de les accions de formació subvencionades pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

28. Exp. 1/2018/RH_ED – Acordar l’arxiu de l’expedient disciplinari incoat en data 24 de gener de 
2018 i el de data 5 de juny de 2019 a una funcionària de carrera de la Policia Local.

29. Exp. 52/2019/RH_CN – Contractar a dos treballadors en la modalitat de contracte d’obra i servei 
de durada determinada d’interès social.
Urbanisme

30. Exp. 13/2019/EG_CAU – Aprovar i subscriure el contracte d’arrendament pel qual es substitueix 
l’habitatge situat al carrer Fruita, 3-5, 1r 1a pel pis situat al carrer de la Palma, 24, 2n 2a.
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Cultura
31. Exp. 30/2019/EG_SR – Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 

través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural – OSIC, la col·laboració per portar a terme 
l’activitat d’elaboració de les fitxes coreogràfiques de les danses de la Feta Major.

32. Precs i Preguntes
No s’ha efectuat cap petició.

Punts inclosos per via d’urgència
Urbanisme

33. Exp. 49/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA per les obres de reparació i rehabilitació en 
l’immoble situat al carrer Francesc de Paula Bové, núm. 1 (Escola Baltà Elias).

34. Exp. 50/2019/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA per les obres en l’immoble situat al carrer 
Espirall, núm. 45 (Escola Pau Boada).
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L'Alcalde,
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