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

 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del personal laboral i funcionari. 
 Nomenament de funcionari en pràctiques d’un Caporal de la Policia Local. 
 Deixar sense efecte una reducció de jornada aprovada i atorgar una excedència voluntària per 
tenir cura d’un fill/a. 
 Desestimar íntegrament dos recursos potestatius de reposició interposat per la secció sindical 
de CCOO contra dos Decrets de l’Alcaldia. 
 Compres i Contractació 

 Prorrogar amb l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. (MOVISTAR) el contracte 
administratiu de telecomunicacions de veu mòbil, ( lot  2). 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL, el servei de manteniment de 
la infraestructura dels servidors centrals de la xarxa informàtica corporativa. 
 Benestar Social 

 Prorrogar amb Càritas Diocesana de St. Feliu de Llobregat el conveni de col·laboració per una 
cessió temporal de l’edifici destinat a alberg de transeünts, que acull el centre Abraham. 
 Prorrogar amb l’Associació l’Espiga Penedès, el conveni de col·laboració per tasques d’atenció 
primària en Serveis Socials. 
 Subscriure amb l’Entitat Tutelar del Garraf-Fundació privada, un conveni de col·laboració per 
tal de coadjudar a la consolidació del servei de l’Entitat a la comarca. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 1. B. 
 Ensenyament 

 Fer una aportació econòmica a l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, Escola Municipal 
d’Art Arsenal, i Escola de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya, per despeses de 
personal i de funcionament de l’escola. 

Gent Gran 

Subscriure conveni amb l’Associació Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, per 
col·laborar en el finançament de les despeses de l’Associació durant el curs 2015-2016. 

Serveis Urbanístics 

Concedir una llicència municipal a DOMISA CONSTRUCCIONES SA, per a la divisió de la finca 
situada al c. Antoni M. Claret, 3 i Jaume Balmes, 2. 

Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per nova escomesa particular per 
les obres de nova estesa subterrània afectant el passeig Rafael Soler. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per nova escomesa particular per 
les obres de nova estesa subterrània afectant la pl. Penedès, amb c. Cal Bolet. 
 Concedir llicència urbanística per a legalitzar la formació d’un terrat i modificació de l’escala 
d’accés, en l’immoble del c. Dr. Fleming 140. 
 Aprovar els treballs per a la modificació de la ubicació de la terrassa d’un bar situat al c. Lluis 
Companys, 24. 

Aprovar el projecte d’execució de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, plantació de 
l’arbrat i adequació dels límits amb els equipaments afectats (Fase 2). 
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Modificar l’acord de la JGL 11/01/2016 en relació a l’addenda al conveni amb la Cooperativa 

NOU SET pel desenvolupament del Programa “VILAFRANCA INCLUISIÓ”. 
Serveis Urbans 

Ratificar informes de diferents expedients de no subjecció de la taxa de residus 2011, a 2014 
petició de l’Organisme de Gestió Tributària. 

Ratificar informes de diferents expedients de no subjecció de la taxa de residus 2015, a petició 
de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 Ocupació i Formació 

 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA, (ICOT), el 
subministrament i instal·lació de 30 ordinadors per les aules de formació programa SEFED. 
  Prorrogar la vigència del conveni de cooperació amb l’Escola de Viticultura i Enologia Merce 
Rosell i Domènech, per realitzar el curs d’Elaboració de Vins i Licors. 

Cultura 

Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 
físiques que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 

 
 

Ratificar dos decrets d’alcaldia. 
 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 


