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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 14 de 
desembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
      

 Alcaldia 

 Renovar el conveni amb el Casino Unió Comercial, per al 2015 

 Seguretat Ciutadana 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administrativa del subministrament de 55 

armilles antibales per als agents de la policia local. 

 Recursos Humans i Organització 

 Donar per finalitzat el procés selectiu i declarar desert el mateix per a la provisió del lloc de 

treball de Cap de l’OAC. 

 Estimar la petició de reingrés d’un Agent de Policia Local. 

 Ampliar una contractació per tasques de tècnic de so muntatge i desmuntatge per activitats 

d’arts escèniques. 

 Concedir una jubilació parcial i contractació d’una auxiliar mitjançant un contracte de relleu al 

Servei de Salut i Consum. 

 Compres i Contractació (Informàtica) 

 Adjudicar a l’empresa OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA SL. (RICOH) el contracte 

administratiu de serveis de manteniment d’equips d’impressió multijunció. 

 Benestar Social 

 Adjudicar a l’empresa INTERPRET SOLUTIONS SL, el contracte administratiu de serveis de 

Traducció Intercultural, per a usuaris dels Serveis Socials. 

 Serveis Socials 

 Donar de baixa la cessió d’ús de l’habitatge del c, Graupera, 42, 1. B. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, 39, 3. 1.  

 Fer un requeriment per a retornar les claus a l’Ajuntament i possessió efectiva de l’habitatge de 

la rambla de la Generalitat, 67, 1. 3.           

 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca del c. Sant 

Julià, 6-8.  

 Cultura 

 Subscriure convenis amb les entitats: Coral Infantil l’Espinguet i Coral Laroc. 

 Subscriure conveni amb l’Associació de Pessebristes de Vilafranca. 

 Subscriure conveni amb l’Associació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils. 

 Subscriure conveni amb el Ball de Gitanes. 

 Subscriure conveni amb l’Associació Jazz Club Vilafranca. 

 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració amb els Castellers de Vilafranca. 

 Certificacions 
 Aprovar la certificació num. 3 de les obres d’impermeabilitació i drenatges a la llosa del ferrocarril.
  

Ratificar un decret d’alcaldia. 

 

L’ALCALDE 

 

 

Pere Regull i Riba 


