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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de 
febrer de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 

 Governació 

 Concedir/denegar  llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència.  

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del personal laboral i funcionari. 

 Traslladar a una treballadora municipal amb categoria de tècnica mitjana al servei de compres i 

contractació. 

 Traslladar a un treballador municipal amb categoria de tècnic mitjà,Plànol de la ciutat a l’oficina 

Local d’Habitatge. 

 Contractar un oficial 1a. mitjançant un contracte laboral temporal eventual per circumstàncies de 

la producció. 

 Contractació d’una auxiliar administrativa mitjançant el Programa de Treball i Formació. 

 Benestar Social 

 Aprovar la prorroga del conveni de col�laboració amb el Comité de la Cruz Roja Española a l’Alt 

Penedès. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Font, 39, 3.  

 Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar el conveni de col�laboració amb Càritas Interparroquial de Vilafranca per realitzar les 

mesures reparadores que es defineixen a l’entorn comunitari. 

 Prorrogar el conveni de col�laboració amb NOU VERD Centre Especial de Treball SCCL. per 

realitzar les mesures reparadores que es defineixen a l’entorn comunitari. 

 Salut 

 Subscriure conveni de col�laboració amb la FUNDACIO AGRUPACIO, per dur a terme dues 

activitats relacionades amb la promoció d’estils de vida saludable. 

 Urbanisme 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 

manteniment de les instal�lacions de climatització dels edificis municipals 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres d’adequació 

de l’aparcament del Parc de les Sitges/Manuel Barba i Roca. 

 Aprovar el definitivament el projecte d’execució, expedient de contractació i plec de clàusules 

administratives de les obres de millora de la Biblioteca Torres i Bages. 

 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE SA, el contracte administratiu de les obres de 

rehabilitació de les façanes del mercat St. Salvador. 

 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS TABAQUISTA SL, el contracte administratiu de les obres 

de rehabilitació del local de congelats Cadi, del mercat St. Salvador. 

 Adjudicar a FARRE FARRE CORREDURIA ASSEGURANCES SL, el contracte administratiu de 

serveis de l’assegurança de danys materials al patrimoni i equipaments de l’Ajuntament. 

 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA. per obres d’un tram 

de la xarxa de sanejament del c. Riera de Llitrà. 

 Signar un conveni de col�laboració amb els propietaris de l’edifici del c. Cort, 31, per rebabilitació 

de la façana posterior de la finca, al c. Consellers, 8. 
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 Comerç i Turisme 

 Aprovar els dos dies festius per obrir els establiments comercials per al 2015. 

 Ocupació i Formació 

 Modificar l’encàrrec efectuar a l’empresa ACO IMATGE Assessoria de Imatge Integral en el sentit 

de reduir la durada i l’import total del curs “Serveis d’auxiliars d’estètica”. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i salut de les obres de rebaixos de voreres de diferents cruïlles de la 

vila. 

 Cultura 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis d’organització 

i gestió del Festival de Música d’Estiu dins el marc de Capital Cultural 2015. 

 Modificar l’encàrrec de JGL del 29/09/2014, efectuat a VELVET EVENTS SL. en el sentit d’afegir-

hi a l’encàrrec l’import corresponent a l’escenografia i sonorització. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Fer una aportació econòmica al fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte de 

Proveïment d’Aigua Segura- Sanejament i Higiene a la comunitat Wawa Bar, Puerto Cabezas  

Certificacions 

 Aprovar la certificació 3a. i última de les instal�lacions d’informàtica i domòtica a l’escola d’art 

Arsenal. 
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