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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 d’abril 
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Hisenda 

 Declarar les obres de reforma i ampliació del local social de Falcons de Vilafranca situat al c. 

Doctor Pasteur, 7-9, d’especial interès o utilitat municipal. 

 Governació 

 Ratificar tots els decrets de Sant Jordi 2015. 

 Resoldre dos expedients de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Resoldre peticions de llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència. 

 Autoritzar la venda de productes pirotècnics en el local comercial del c. Valls, 24 . 

Recursos Humans 

 Elevar a definitiva la proposta del tribunal qualificador respecte a les puntuacions dels 

participants a la borsa de Conserges Especialistes. 

 Atorgar a una tècnica adscrita al servei de Comerç i Turisme una excedència voluntària per a 

tenir cura d’un fill o filla. 

 Contractar una auxiliar admva. per portar a terme plans local d’ocupació de la Diputació. 

 Establir un plus de jornada partida a un treballador de l’oficina local d’habitatge. 

 Salut 

 Prorrogar amb l’Associació Canina Esportiva Penedès (ACEP), el conveni de col�laboració per la 

cessió d’uns terrenys a la zona esportiva. 

 Urbanisme 

 Aprovar l’expedient de contractació dels servies complementaris i plec de clàusules 

administratives del servei de neteja d’edificis municipals escoles i edifici Enològica. 

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

Remodelació del carrer Mas i Perera i un tram del c. Antonio Acedo de Sopetran. 

 Aprovar el projecte d’execució de les obres de reforma i substitució del sistema d’aigua calenta 

sanitària , en les instal�lacions del camp de futbol de l’Espirall. 

 Adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO SAU (ROGASA) el contracte administratiu de les obres 

d’impermeabilització i drenatges sobre la llosa del ferrocarril 

 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització de l’entorn del nou centre d’atenció 

primària CAP La Pelegrina. 

 Retornar a l’empresa CLIMA PENEDES, la fiança dipositada en garantia de treballs de 

manteniment d’instal�lacions de climatització. 

    Obres caldera de biomassa i xarxa. Determinació de les 5 empreses invitades a presentar 

ofertes en procediment restringit. 

 Comerç i Turisme 

 Concedir la transmissió de l’autorització de venda pels mercats no sedentaris de Vilafranca. 

 Adjudicar a l’empresa SVL SERVICIOS DE CONTROL Y SEGURETAT SL, el servei de vigilància de 

les Fires de Maig 2015. 

 Ocupació i Formació 

 Encarregar els/les professionals que faran el servei docent de diverses accions formatives al CFO 

Francesc Layret. 
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 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, el contracte administratiu de serveis complementaris del 

contracte de neteja i manteniment de parcs i jardins i zones verdes del municipi. 

 Cultura 

 Subscriure conveni amb el Ball de Panderos. 

 Subscriure conveni amb els Castellers de Vilafranca 

 Subscriure un conveni amb Edicions i Propostes Culturals Andana SL. per contribuir en el 

finançament de publicacions de diversos llibres. 

 Esports 

 Adjudicació del contracte de la concessió demanial d’un espai delimitat de la zona esportiva 

municipal, per l’activitat de bar, restaurant i activitats de dinamització. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni amb l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas, per col�laboració de les seves 

activitats durant l’exercici d’enguany. 

 Subscriure conveni amb el Comitè Català de l’ ACNUR ALT Comissionat de Nacions Unides pels 

Refugiats, per col�laboració d’activitats durant l’exercici d’enguany. 

 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a la primera fase del 

projecte Organització de l’Acadèmia de llengua indígena Miskitu al municipi de Puerto Cabezas. 

 Acceptar  la renuncia presentada per l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas, per deixar sense 

efecte el conveni de col�laboració i acceptar el reintegre de l’ajut, per al 2013. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 


