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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 
 Seguretat Ciutadana 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 30 senyals portàtils, 5 
equips mòbils i 1 equip base per a la Policia Local.        
 Hisenda 
 Aprovar dues relacions de baixes presentades per L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, pel 
concepte d’Impost sobres Bens i Immobles. 
 Aprovar una relació de baixes presentades per L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, de 
l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 Recursos Humans i Organització 
 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Declarar deserta la convocatòria per a la selecció laboral d’una plaça de Tècnic/a Informàtica. 
 Aprovar una comissió de serveis d’un tècnic mitja d’integració laboral, per a que porti a terme 
tasques de traspàs de funcions i responsabilitats amb l’actual Cap de Serveis Socials. 
 Contractar una Tècnica mig A2, per la tutoria i docència dels participants al programa Joves en 
acció. 
 Prorrogar la durada del contracte laboral temporal del cap de sala adscrit al Servei de Cultura. 
 Contractar un oficial 1a. per reforçar el Programa de Rehabilitació d’habitatges.  
 Compres i Contractació 

 Retornar a l’empresa ATENEA TECH SLNE, la fiança dipositada per garantia d’un contracte de 
subministrament. 
 Benestar Social 

 Aprovar el contracte programa 2016-2019 amb la Generalitat de Catalunya per coordinació 
cooperació i col·laboració amb el departament de Treball,  Afers Socials i Famílies. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22 Bl. 1, 3. 4.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Fruita, 3-5, 2. 1.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, Bl.1,  2. 1.  
 Esports 

 Adjudicar a l’empresa EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL, el subministrament de components 
elèctrics d’enllumenat, a les instal·lacions esportives municipals. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Concedir i/o denegar els ajuts municipals als projectes de cooperació al desenvolupament de la 
convocatòria 2016.  
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar inicialment els projectes d’estatuts i bases d’actuació corresponents al polígon d’actuació 
urbanística 7 (Antiga UA6) del POUM. 
 Aprovar l’acta de preus contradictoris de les obres d’ordenació de les cruïlles Av. 
Europa/Germanor i Av. Europa/Tossa de Mar, i aprovar la certificació n. 2. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per nou subministrament elèctrics 
amb nova línea subterrània de baixa tensió al c. Melió, 45. 
 Concedir llicència a ORANGE ESPAGNE SAU, per un nou desplegament de fibra òptica  amb 
canalitzacions de telecomunicacions afectant el c. Bisbe Morgades i tres mes. 
  



  
 Retornar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX SL, la fiança dipositada en garantia d’obres al ps 
Lluis Mata Acedo. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar el subministrament de material de construcció en destinació a les reparacions de 
manteniment i conservació de la via pública i obres de rehabilitació, en sis lots. 
 Adjudicar la realització d’un inventari de les tipologies de superfícies dels espais verds de 
Vilafranca. 
 Senyalitzar 7 reserves d’estacionament al c. Anna Maria de Saavedra i 11 reserves al c. Pere 
Grases. 
 Habilitar una nova parada de la línia L2 del serveis del bus urbà a la rotonda de l’Av. Tarragona 
entre l’Av. del Vendrell i c. Camí Fariner. 
 Promoció Econòmica 

 Aprovar i subscriure conveni amb FIVIN, per a la cessió d’ús d’espais del Centre Àgora. 
 Aprovar i subscriure un nou conveni amb la Diputació de Barcelona, pel programa Reempresa en 
l’àmbit territorial de la Comarcal. 
 Adjudicar A Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, el contracte de serveis de 
consultoria per la redacció del Pla d’Especialització i Competivitat Territorial (PECT). 
 Adjudicar a l’empresa Activa Prospect Resesarch&Solutions SL, el servei de suport a la redacció 
del Pla d’Especialització i Competivitat Territorial (PECT).  
 Ocupació i Formació 

  Atorgar a diferents empreses els imports corresponent segons el tipus de contracte a persones 
en situació d’atur dins el projecte ADAPT PENEDES-OCUPACIÓ A LA INDUSTRIA LOCAL. 
 Cultura 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per exposar i promoure 
l’exposició “Art en Trànsit” a la Sala Trinitaris. 
 Anular la subvenció concedida per a l’activitat “Commemoració del 25è Aniversari del grup 
musical Inadaptats”, per no presentar els justificants perceptius de l’activitat subvencionada. 
     Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2, de les obres d’adequació de local del segon pis al Casal de la Igualtat 
 Aprovar la certificació n. 3 de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
 Aprovar la certificació única de les obres de reurbanització del c. Menendez i Pelayo. 
 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 

 


