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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 de juliol  
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Secretaria-Governació 

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

establiments de pública concurrència.  

 Concedir llicència municipal ambiental al SERVEI CATALA DE LA SALUT, per a la legalització de 

l’activitat de Centre d’assistència primària a l’av. la Pelegrina cantonada c. Igualada. 

 Convocar subhasta i aprovar plec de condicions per l’adjudicació de l’explotació per a servei de 

bar de tres veles o “carpes” durant els dies de la Festa Major. 

 Recursos Humans i Organització 

 Elevar a definitiva la proposta del tribunal qualificador per a la constitució d’una borsa d’oficial 2. 

Manteniment general. 

 Contractació d’un oficial 2. de manteniment general, amb contracte de relleu. 

 Contractació d’un auxiliar administrativa adscrita a l’Oficina Local d’Habitatge. 

 Contractació d’un auxiliar administrativa adscrita a Serveis Urbans. 

 Aprovar una comissió de serveis al Cap de l’OAC, per a tasques de traspàs de funcions i 

responsabilitat amb la Cap del Servei de Secretaria. 

 Declarar vigent el contracte de treball per obra o servei d’una tècnica mig del programa de 

Formació per a la Inserció. 

 Contractació de diferents treballadors per la prestació de servei de muntatge i desmuntatge 

d’activitats relacionades amb les arts escèniques. 

 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, bloc.1, 1. 1.  

 Ensenyament 

 Resoldre la convocatòria d’ajuts econòmics a estudiants universitaris o cicles de grau superior, 

2014/2015. 

 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a INMOBILIARIA GORBAX SL, el contracte administratiu menor d’obres d’esplanació i 

anivellament de terres al solar del c. Francesc Candel. 

 Adjudicar a ROMERO GAMERO SAU (ROGASA), el contracte administratiu menor d’obres 

d’adequació d’un aparcament provisional a la llosa del ferrocarril. 

 Adjudicar a OFIMA VILAFRANCA SL,el contracte administratiu de subministrament i col�locació 

de protecció solar en les finestres de l’edifici de Turisme del c. H. Clascar. 

 Concedir llicència urbanística per a obres d’instal�lació d’un ascensor en l’immoble del c. 

Igualada, 60. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma de l’habitatge de la segona planta en 

l’immoble de l’av. Barcelona, 8. 

 Concedir llicència urbanística a BEER CATALUNYA SL, per a obres de reforma i ampliació d’una 

nau industrial, situada al c. Sarriera, 10. 

 Concedir llicència a l’ EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a obres de 

millora de la xarxa d’abastament i sanejament al c. Pau Benach. 

 Concedir llicència a l’ EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a obres de 

millora de la xarxa d’abastament i sanejament al c. Abat Copons. 
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 Concedir llicència a l’ EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a obres de 

reforç a de la xarxa d’abastament i sanejament al c. Castellet i Av.Tarragona. 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per obres de nova escomesa 

particular a la Rambla de Sant Francesc. 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per obres de nova escomesa 

particular al camí Font de l’Ametlló. 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per obres de nova escomesa 

particular al passatge Serra d’Ancosa, 3. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora de la Biblioteca Torres i Bages. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de renovació ACS Camp de Futbol de l’Espirall. 

 Declarar les obres instal�lació de 2 mòduls per a nou institut a l’av. Europa, 40-42, d’especial 

interès o utilitat municipal, i reconèixer una bonificació del 95% tant en ICIO com en la taxa. 

 Promoció Econòmica 

 Subscriure conveni de col�laboració amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat, 

mitjançant el Consorci de Comerç i l’Associació de Comerciants Centre Vila. 

 Ocupació i Formació 

 Ampliar l’encàrrec de tasques de formació, efectuat per portar a terme mes mòduls de matèries 

primes en la elaboració de vins i sidres (bodega). 

  Cultura 

 Subscriure conveni amb els Geganters de Vilafranca. 

 Subscriure conveni amb d’Institut d’Estudis Penedesencs. 

 Adjudicar el contracte administratiu per la gestió dels serveis de bar de l’equipament de 

l’Escorxador. 

 Adjudicar a PROMOBIKE CAMBRILS SL, el contracte administratiu de serveis per la direcció, 

gestió, programació i producció de la “Fira de la Festa Major de Vilafranca” 

 Certificacions 

 Aprovar la certificació 1, de les obres de millora de sonorització i enllumenat a la sala de 

conferències de l’Enològica. 
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