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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de 
febrer  de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
            

 Secretaria-Governació 

 Tramitar la baixa definitiva de 12 armes provinent de la Policia Local. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Resoldre reclamacions administratives prèvies a la via laboral interposades per diverses 
treballadores socials d’aquesta Ajuntament. 
 Concedir a una tècnica de cultura, una excedència voluntària per tenir cura d’un familiar. 
 Assignar a dues auxiliars administratives del servei de secretaria un complement per la 
realització de tasques de superior categoria. 
 Aprovar una comissió de serveis d’un tècnic desenvolupament, per a realitzar les tasques 
corresponent al càrrec de Cap de Sistemes. 
 Compres iContractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de l’assegurança de la 
flota de vehicles de l’ajuntament.  
 Serveis Socials 

 Prorrogar el contracte d’acord d’utilització de l’habitatge situat al c. Campanar, 8.  3. 1.  
 Ensenyament 

 Aprovar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un conveni de 
col·laboració en matèria de Serveis Educatius durant l’any 2016. 
 Esports 

 Prorrogar el termini fins el dia 29/03/2016, de presentació de sol·licitud de convocatòries 
públiques d’ajuts i subvencions a entitats que organitzen activitats físiques i esportives. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar la transferència d’una aportació extraordinària a l’Associació per al Desenvolupament 
Econòmic de Chefchaouen. 
 Gent Gran 

 Adjudicar el servei d’activitats de salut per a la gent gran als dos casals municipals i als dos 
espais lúdics ubicats a l’Espirall i sant Julià. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar un informe emes pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat de la finca del c. La Palma. 33. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres dels accessos al nou CAP, de Vilafranca. 
 Adjudicar els treballs de direcció d’execució material i coordinació de seguretat i salut de les 
obres de construcció d’un edifici de dotze allotjaments protegits i local al c. Migdia 22. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRUCA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
d’electricitat  amb nova línia de baixa tensió afectant la rambla Nostra Senyora, 17. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRUCA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
d’electricitat  amb nova línia de baixa tensió afectant el c. Carles Munts, 12. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRUCA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
d’electricitat  amb nova línia de baixa tensió afectant el c. General Prim, 4. 
 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a la instal·lació d’un nou pedestal i 
armari de distribució junt a l’existent al c. La Munia, 32. 
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 Concedir llicència urbanística a la GENERALITAT DE CATALUNYA (Dep. Interior) per a obres de 
reforma i ampliació del parc de bombers en l’immoble del c. Espirall, 51-53. 
 Serveis Urbans 

  Prohibir estacionar ambdós costats al carrer de la Vinya.                                                                                                                                                                                      
 Promoció Econòmica-Mercats 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a l’adjudicació de l’explotació del servei de bar-
restaurant, durant els dies de les Fires de Maig d’enguany. 
 Ocupació i Formació 

  Aprovar el protocol d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) de l’Àrea de 
Desenvolupament  Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
 Modificar les hores de formació de l’encàrrec de tasques de formació del curs: UF0931: “Materias 
primas en la elaboración de vinos i sidras”. 
 Encarregar a l’empresa GRAU GRIELL GESTIÓ SL, les tasques de docència de l’acció formativa 
de coneixements administratius específics del sector vitivinícola. 
 Cultura 

 Subscriure conveni amb la Societat La Principal El Casal, per la col·laboració d’activitats i 
manteniment de l’espai escènic. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 4 de les obres d’impermeabilització de la llosa del ferrocarril. 
 Aprovar la certificació n. 3 de les obres d’urbanització del c. General Cortijo. 

 
Ratificar tres decrets d’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 
 
 

  Pere Regull i Riba 
 
 
 
 


