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

 
 

 Seguretat Ciutadana  

 Adjudicar la venda de 66 vehicles, considerats residu sòlid, a l’empresa 

RECICLATGES SABATE, SL. 

 Secretaria-Governació 

 Adjudicar els drets d’explotació per a servei de bar de les tres veles o “carpes” que 

s’instal·laran a la rambla de Sant Francesc  per la Festa Major d’enguany. 

 Recursos Humans i Organització 

 Concedir a un treballador un permís retribuït pel compliment de deures 

inexcusables de caràcter públic. 

 Acceptar la renúncia d’un treballador a una plaça de Cap de Grup i adscriure’l a una 

plaça d’Oficial 1a. 

 Aprovar la convocatòria per a realitzar la provisió definitiva d’una plaça de Caporal, 

adscrita a la Policia Local. 

 Aprovar les bases i la convocatòria per a realitzar la provisió d’una plaça de Cap de 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana, adscrita a Serveis Centrals i Hisenda. 

 Contractar a una treballadora en la categoria de Cuinera, en la modalitat 

d’interinitat per substitució d’un treballador/a amb dret a la reserva del lloc de treball. 

 Contractar diferents treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu/va i de 

muntatge i desmuntatge durant el mes d’agost, per activitats relacionades amb les arts 

escèniques. 

 Contractar diferents treballadors per a tasques de muntatge i desmuntatge durant 

el mes de setembre, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 

 Contractar a un treballador amb categoria laboral d’Oficial 2a Manteniment General, 

mitjançant un contracte laboral temporal en la modalitat d’interinitat fins a la provisió 

reglamentària de la plaça. 

 Contractar a un treballador amb categoria laboral de Conserge Especialista, 

mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat per substitució de treballador/a 

amb dret a la reserva de lloc de treball. 

 Contractar a una treballadora com a tècnica prospectora del programa ADAPT 

PENEDÈS – OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL, mitjançant un contacte laboral 

temporal per obra o servei determinat. 

 Abonar a un treballador un complement pels períodes en que ha substituït a 

l’Inspector de la Policia Local. 

 Benestar Social 

 Prorrogar per l’any 2015 el conveni de col·laboració establert amb el Consell 

comarcal de l’Alt Penedès, Assemblea Comarcal de la Creu Roja a l’Alt Penedès, 

Consorci Sociosanitari de Vilafranca, Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, Càritas Alt 

Penedès, Fundació l’Espiga, Fundació Amàlia Soler, i l’Institut Català de la Salut, per 

crear i coordinar el Banc d’Intercanvi d’Ajuts (BAT) per l’Atenció a la Dependència i 

Satisfer al Comité de la Cruz Roja Española a l’alt Penedès l’aportació per a l’any 

2015.   
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 Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació d’un habitatge de 

protecció oficial, perquè sigui destinat a lloguer assequible a causa d’emergència 

econòmica i social. 

 Serveis Socials 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. Campanar, núm. 8, 3r 1a. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 2, 3r 1a. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. Sant Cristòfor, núm. 1, 2n 2a. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. Eugeni d’Ors, núm. 31, àtic 1a. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. Eugeni d’Ors, núm. 31, àtic 1a. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. de la Fruita, núm. 3-5, 2n 1a. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. de la Font, núm. 2, 2n 2a. 

 Ensenyament 

 Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts econòmics a 

l’escolarització del tercer trimestre del curs 2014-2015. 

 Salut i consum 

 Subscriure un conveni marc de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i 

Infermers de Barcelona (COIB) per determinar els termes i condicions que permeti 

incloure els continguts del portal de salut “Infermera virtual” a l’ apartat del Servei de 

Salut. 

 Esports 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques dels serveis de programació, 

coordinació i arbitratges del Programa de competicions d’esport de lleure pel curs 

2015-2016. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques dels serveis de monitoratge i 

coordinació del programa “Les Tardes” pel curs 2015-2016. 

 Gent Gran 

 Prorrogar, fins l’1 d’agost de 2016, el conveni d’encàrrec de gestió amb la 

Fundació Amàlia Soler per la prestació del servei d’atenció domiciliària. 

 Serveis Urbanistics 

 Satisfer a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU l’import pels treballs detallats 

en el conveni aprovat per la Junta de Govern Local del dia 9 de febrer de 2015. 

 Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de les places 

d’aparcament del carrer Bisbe Panyelles, núm. 1, esc. 1 Pl. S2, Pt: 41 i Pt: 138.  

 Retornar a l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, la fiança dipositada en 

garantia de les obres de “Rehabilitació de l’Antiga estació enològica. Fase I, i 

desestimar el retorn de la fiança corresponent a la Fase II. 

 Aprovar l’increment de les obres d’Urbanització de l’entorn del nou Centre 

d’Atenció Primària CAP La Pelegrina. 

 Serveis Urbans 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre ESPAI INFANTIL L’ANEGUET. 

 Adjudicar a l’empresa PROSEÑAL, S.L.U. el subministrament de senyals, suports i 

accessoris de codi de circulació. 
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 Habitatges 

 Satisfer a la propietària de l’habitatge situat al carrer Gelida, núm. 17, 4t 5a, 

l’import mensual, revaloritzable segons les variacions de l’IPC , a partir del 20 de juny 

de 2015 i fins el 20 de juny de 2025.  

 Satisfer a la propietària de l’habitatge situat al carrer Menéndez i Pelayo, núm. 20, 

2n, l’import mensual, revaloritzable segons les variacions de l’IPC, a partir de l’1 de 

juliol de 2015 i fins el 30 d’octubre de 2024.  

 Aprovar la modificació de l’import mensual i la finalització de la cessió de 

l’habitatge situat a la Plaça Milà i Fontanals, núm. 4, 1r 2a. 

 Aprovar la pròrroga del contracte d’acord d’utilització de l’habitatge situat al carrer 

Campanar, núm. 8, 3r 1a 

 Promoció Econòmica 

 Satisfer a la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS, l’import de les subvencions concedides per 

la Diputació de Barcelona. 

 Concedir a la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS una aportació econòmica per tal de 

contribuir en el desenvolupament del Pla Estratègic Penedès i el programa INSERIM. 

 Satisfer a la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS la quota d’adhesió al Servei Prodomicili, per 

a l’any 2015. 

 Aprovar l'expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules  

administratives particulars i el de prescripcions tècniques dels serveis d’elaboració i 

execució del programa INNOVA PIME II. 

 Ocupació i Formació 

  Subscriure conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per la realització 

d’un Programa de Formació i inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball 

(PTT) 

 Cultura 

 Deixar sense efecte una subvenció aprovada per la Junta de Govern Local del dia 

17 de març de 2014, per falta de la documentació justificativa. 

 Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’Associació Òmnium Cultural, 

aprovada per la Junta de Govern Local el dia 30 de juny de 2014, per falta de la 

documentació justificativa. 

 Concedir o denegar a entitats de la Vila, els ajuts i subvencions per a la millora 

dels locals i instal·lacions estables. 

 Subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva la 

incorporació a la Xarxa de Museus Locals. 

 Subscriure un conveni amb CINE CLUB VILAFRANCA per a l’any 2015 en concepte 

de funcionament habitual de l’entitat i per a l’organització i els premis de la Mostra de 

Curtmetratges. 

 Subscriure un conveni amb la COORDINADORA DE GRUPS AMATEURS DE TEATRE 

DE L’ALT PENEDÈS en concepte de col·laboració per les activitats amb motiu de la 

celebració de la Capitalitat Cultural Catalana de Vilafranca 2015. 

 Certificacions 

 Aprovar la certificació número 2 relativa a l’obra “Millora de les instal·lacions de 

l’enllumenat i climatització de la sala de conferències de l’Enològica”. 

 Aprovar la certificació número 3 relativa a l’obra “Urbanització de l’entorn del nou 

Centre d’Atenció Primària – Cap La Pelegrina”. 

 Aprovar la certificació número 1 relativa a l’obra “Remodelació del carrer Mas i 

Parera i un tram del carrer Antonio Acedo de Sopetran”. 
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 Aprovar la certificació número 5 i última relativa a l’obra “Rehabilitació del local de 

congelats Cadí, en el Mercat de Sant Salvador”. 

 Aprovar la certificació única relativa a l’obra “Insonorització de la sala In Company, a 

l’edifici l’Enològica”. 

 Aprovar la certificació única relativa a l’obra “Subministrament i instal·lació dels 

equips d’il·luminació escènica del teatre Cal Bolet”. 

 Aprovar la certificació número 1 relativa a l’obra “Execució de rebaixos de voreres a 

diferents passos de vianants de la Vila 2014”. 

 Aprovar la certificació número 1 relativa a l’obra “Retirada, reparació i adequació 

normativa europea de les àrees de jocs infantils”. 

 

 

Ratificar un decret d’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 


