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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 
d’octubre  de 2015, 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 
30/09/2015, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió de 3 places d’administratiu/va OAC en 
règim de jornada partida mitjançant concurs específic 
 Aprovar la distribució de la quantia global del complement de productivitat. 
 Aprovar les quanties de repartiment dels fons de prestacions socials. 
 Modificar la jornada de treball d’una auxiliar educadora de llars d’infants. 
 Informàtica 

 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA. (ICOT), el 
subministrament per ampliació de la plataforma d’emmagatzemament de servidors. 
 Benestar Social 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31, Àtic, 1. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31, Àtic, 1. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8,  1. 2.  
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 2. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 4,  1. 2.  
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 4.  
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 2.  A. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5,  2. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl.1,  1. 3. 
 Donar de baixa la cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Nord, 4 esc.C,  1. 3. 
 Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar el conveni amb el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, per tal de realitzar les 
mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de la Vila. 
 Prorrogar el conveni amb l’Associació Ressò Vilafranca, per tal de realitzar les mesures 
reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de la Vila. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca del c. Amàlia 
Soler, 7. 
 Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives per la substitució de 
lluminàries de vsap. de 250, per lluminàries de leds. 
 Aprovar el projecte tècnic i la realització de les obres a càrrec de l’entitat VINSEUM, pel 
sistema d’encàrrec de gestió de “Magatzem i centre de catalogació del Vinseum a l’edifici de La 
Teresita”. 
 Retornar a l’empresa 9 COVISEN SL, la fiança dipositada en garantia d’obres d’urbanització de 
la pl. Abat Blanch. 
 Aprovar el pagament a MOVIMENTS AMSA SL, d’una factura relativa al pagament d’una part 
del contracte de les obres de moviment de terres al solar de l’ Institut de l’av, Europa. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de condicionament d’una àrea d’esbarjo per a 
gossos, a la zona Ciutat Jardí St. Julià. 
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 Aprovar el projecte d’execució de les obres de condicionament d’una àrea d’esbarjo per a 
gossos, a la zona verda del c. Papiol/Manuel Barba i Roca. 
 Serveis Urbans 

 Anul�lar les reserves de zona blava del primer tram del c. Espirall i de davant l’accés principal 
al Cementiri. 
 Desplaçar la parada de busos i autocars davant l’edifici del c. Eugeni d’Ors, 9, a l’altra banda 
de la rotonda c. Eugeni d’Ors amb c. Sant Fèlix. 
 Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre COL.LEGI VEDRUNA-SANT ELIES. 
 Promoció Econòmica 
 Aprovar dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada per a l’any 2016. 
 Ocupació i Formació 

  Adjudicar a l’empresa FUTUREFORWORK, SL, un estudi sobre “Estratègies de formació activa a 
l’Alt Penedès”. 
 Promoció Turística 

 Aprovar convenis amb CAFES NOVELL SA, i BOMBONS CUDIE, SA, de mecenatge per la Fira del 
Gall 2015. 
 Certificacions 

Aprovar la certificació 8 d’urbanització del passatge Rafael Soler. 
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