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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 de febrer  de 

2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 
Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 

31/12/2015, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Recursos Humans i Organització 

Contractació d’un oficial 2a. per reforçar el Programa de Rehabilitació d’habitatges. 
 Canvis d’adscripció de d’un administratiu i una auxiliar administrativa, i ampliar la jornada d’una 
auxiliar administrativa a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
 Prorrogar la comissió de serveis de l’Inspector de la Policia Local. 
 Nomenament del Tècnic Superior Dret Recursos Humans, funcionari interí fins la provisió 
reglamentària de la plaça. 
 Serveis Socials 

 Satisfer a la propietària de l’habitatge de la pl. Fèlix Mestre Nutó, 8, 3. 2.  L’import mensual 
revaloritzable conforma l’IPC.  
 Modificar l’acord de la JGL del 21/12/2015, en el sentit de modificar l’import mensual de la 
cessió d’us de l’habitatge del passatge Ll. Mata Acedo, 27, 4.  2. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
l’assegurança de danys material al patrimoni de l’Ajuntament. 
 La suspensió cautelar de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificacions, 
reformes, rehabilitacions d’edificacions catalogades i inventariables pel POUM vigent. 
 Adjudicar a l’empresa MATEU NIERGA SL, el contracte administratiu pel subministrament d’un 
sistema solar fotovoltaic sobre la coberta de l’arxiu comarcal 

Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE SA, les obres de remodelació de l’espai 
entre blocs de la pl. Doctor Bonet, 1 i 2. 

Concedir llicència urbanística per a obres de reforma de l’habitatge unifamiliar en l’immoble del 
c. Puigmoltó, 27. 

Concedir llicència urbanística per a obres de  construcció de dos edificis industrials sense ús en 
l’immoble de l’av. Tarragona, 143. 
 Medi Ambient 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 
físiques  que programin activitats d’interés públic, en el camp del medi ambient. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL, el contracte administratiu del 
subministrament i arbrat de Vilafranca. 
 Fixar els imports a satisfer a la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDES GARRAF, dels 
diferents serveis d’ aquest municipi per a l’any 2016. 
 Ocupació i Formació 

 Adjudicar  a l’empresa LIGPENEDÈS SL, (FEEDBACK) el servei de disseny gràfic i dinamització de 
les fires de Maig 2016. 
 Adjudicar a l’empresa GERIATRIA DEL VALLES SL, (GERVAL) la docència del curs d’atenció 
sanitària a persones dependents en institucions socials. 
 Adjudicar a l’empresa AUTOCARS VENDRELL SL, el serveis d’autocar a Espiells per l’alumnat del 
curs d’elaboració de vins i licors . 
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 Adjudicar el servei docents de les tasques de  formació de les accions formatives, especialitats 
de: MF1325-1,Operacions auxiliars d’emmagatzematge i quatre mes. 
 Adjudicar el servei docents de les tasques de  formació de les accions formatives, especialitats 
de: MF1327-1,Operacions auxiliars en el punt de venda. 
 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa LIGPENEDÈS SL, (FEEDBACK) el servei de dinamització del segell 
gastronòmic “Vilafranca Ve de Gust” 2016. 
 Cultura 

 Prorrogar amb l’empresa TRIADE, ACP, el contracte administratius del serveis d’atenció i 
funcionament de la Casa de la Festa Major. 
 Subscriure conveni amb la Coordinadora de Grallers de Vilafranca. 
     Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 2 dels treballs de retirada a les àrees de jocs infantils de la vila.  
 

 
        Ratificar un decret d’alcaldia del servei de Recursos Humans 

 

 

 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

 
Pere Regull i Riba 

 
 


