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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de maig  de 2016, 

adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
            

 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Contractació d’un conserge especialista amb contracte laboral temporal, per substitució d’un 

treballador/a adscrit al servei d’ensenyament. 

 Gent Gran 

 Subscriure conveni de col·laboració amb la fundació bancària La Caixa i l’associació gestora del 

casal municipal de l’Espirall, per establir els termes del programa de Gent Gran al casal. 

 Subscriure conveni de col·laboració amb la fundació bancària La Caixa i l’associació gestora del 

casal municipal del Tívoli, per establir els termes del programa de Gent Gran al casal. 

 Igualtat 

 Aprovar l’adhesió i l’aplicació per part d’aquest ajuntament el protocol comarcal per a 

l’abordatge de la violència masclista de l’Alt Penedès. 

 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a PROJECTES D’ENGINYERIA I MANTENIMENT D’EXTINTORS SL (PIMEXA SL) el 

contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions contra incendis dels edificis municipals 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de tancament de la sala petita de l’auditori 

municipal. 

      Resoldre un recurs presentat per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya,  

contra el plec de clàusules administratives de les d’obres l’adequació del Camí de la Bleda. 

 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa ZINKDO DIGITAL SL, la contractació del servei de creació d’un pla de 

comunicació d’assessorament tècnic de les xarxes socials per a la promoció de Vilafranca. 

 Cultura 

 Subscriure conveni amb el Ball de les Panderetes, en concepte d’ajut pel seu funcionament. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació 1, de les obres d’accés al nou CAP de Vilafranca. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

Modificar el contrac te de treball d’un auxiliar educador a educador de llars, i contractar una 

auxiliar educadora amb jornada parcial. 

Contractació d’un conserge per una substitució adscrit al servei de Promoció Econòmica. 
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