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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de 
desembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
        

 Hisenda 
 Aprovar una relació de baixes presentada per l’OGT, del padró per l’import sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’any 2016 i successius. 
 Aprovar una baixa presentada per l’OGT, corresponent a l’Impost sobre Bens Immobles dels 
exercicis dels anys 2014/2015, a nom de la comunitat de Propietaris del c. Espirall, 58. 
 Declarar l’obra de construcció de local social i vestidors en la finca de la Ctra. Barcelona km. 
1214, d’especial interès o utilitat municipal,  propietat de l’associació CASINO UNIO COMERCIAL 
 Declarar l’obra de condicionament i construcció d’una mesquita al c. Cal Cintet, 26 d’especial 
interès o utilitat municipal de la COMUNITAT ISLAMICA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del personal laboral i funcionari. 
 Nomenament per a ocupar interinament el lloc de treball vacant de secretaria 
 Contractació d’una coordinadora de programa a jornada complerta. 
 Assignar les tasques, activitats i competències en matèria d’habitatge a diferents serveis i àrees 
municipals 
 Declarar vigent el contracte laboral temporal de la Coordinadora de Programes del servei de 
Foment de l’Ocupació. 
 Aprovar una comissió de serveis del Cap de Serveis Viaris, per prestar serveis a la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf. 
 Compres i Contractació (Informàtica) 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del subministrament 
d’ordinadors personals per a renovació de part  del parc informàtic. 
 Adjudicar a l’empresa VIENEV COMUNICACIONES SL, el servei de manteniment de telefonia per 
l’any 2016. 
 Benestar Social 

 Aprovar un conveni amb el consorci Sociosanitari de Vilafranca un nou conveni de col�laboració 
per al 2016, per a la cessió d’ús de dues places no concertades. 
 Subscriure conveni amb el Comitè de la Cruz Roja Española a l’Alt Penedès per col�laboració 
amb el Projecte KITS, de suport social. 
 Adjudicar a ESPORT I LLEURE ALT PENEDES SL, el contracte administratiu dels serveis 
d’Orientació Psicològica a l’espai familiar Casa Petita. 
 Adjudicar a ESPAI I LLEURE DIVERTÀLIA SL, el contracte administratiu de serveis d’un 
integrador social per al Centre obert “La Finestra”. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la rambla Nostra Senyora, 39, 3. 3. 
 Salut i Consum 

 Subscriure un conveni amb l’entitat AMPERT- Asociació Contra el Càncer, per al projecte 
Transport de persones malaltes de càncer amb tractament de radioteràpia. 
 Joventut 
 Adjudicar a l’empresa NOU SET, Empresa d’Inserció  SCCL, el servei d’ampliació horària de la 
sala d’estudis Casa Amiguet durant els períodes d’exàmens universitàries. 
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 Adjudicar a l’empresa BS STAFF SL, el servei d’atenció de la sala d’estudi Escavi, de l’antic edifici 
de l’Enològica, per a l’any 2016. 
 Planificació Urbanistica-Innovació  

 Adherir-se a la sol�licitud de la Diputació d’un ajut en el marc de la convocatòria per a la 
selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. 
 Serveis Urbanístics 
 Aprovar i subscriure conveni amb la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat,  
per al projecte Itinerari vianants ctra. BV-2127 Tram Vilafranca, accés muntanya de Sant-T.m. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació d’un local al segon pis de l’edifici de la 
plaça Penedès, 3. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis 
complementaris del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals. 
 Aprovar l’increment de l’import corresponent al projecte de les obres de millora a la Biblioteca 
Torres i Bages. 
 Prorrogar el contracte amb l’empresa ISTEM S.L.U., dels serveis de manteniment de les 
instal�lacions de calefacció ACS, i gas als edificis de l’Ajuntament. 
 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GÜELL, SA, les obres de sectorització i control de 
temperatures de diferents aules de l’escola Mas i Perera. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa MA-SISTEMAS SL, del servei de manteniment de l’aparcament de 
bicicletes “biciberg”, per a l’any 2016. 
 Modificar el sentit de circulació del carrer Josep Tarradelles. 
 Ocupació i Formació 
 Subscriure conveni amb l’empresa d’Inserció NOU SET SCCL, per la utilització de les instal.lacions 
del Servei d’Ocupació i Formació “La Fasina”.  
 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa ESPAI LLEURE DIVERTALIA SL, el servei d’informació turística per l’Oficina 
de Turisme, per al 2016. 
 Subscriure amb el Centre Artístic del Penedès, un conveni de col�laboració en les despeses 
anuals de manteniment i funcionament del seu local. 
 Adjudicació dels treballs de disseny i construcció d’una carrossa de les joguines que forma part 
de la Cavalcada de Reis 2016. 
 Aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per l participació en el programa 
“Nits a la Fresca al Penedès 2015”. 
 Prorrogar l’Associació de Cambra de Vilafranca, el conveni per a la residència de creació i 
producció a Vilafranca. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació , núm. 4 de les obres de millora de la biblioteca Torres i Bages.  
 Aprovar la certificació núm. 7 i última de les obres d’urbanització de l’entorn del nou CAP. 
 
 

Ratificar dos decrets d’alcaldia. 
 

L’ALCALDE 
 

 
Pere Regull i Riba 


