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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 

2017, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

 Satisfer al CONSORCI LOCAL LOCALRET la quota com a membre referent a l’exercici 2017.  

 Secretaria-Governació 

 Resoldre quatre expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

Aprovar la relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari durant 

el mes de gener de 2017. 

 Informàtica 

 Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. el servei de manteniment de software de 

gestió per l’any 2017 dels programaris de Registre i Expedients, Gestió de padró d’habitants, Gis i 

Actuate. 

 Benestar Social 

 Acceptar l’ajut que atorga la DIPUTACIÓ DE BARCELONA per l’Actuació “Foment de 

l’accessibilitat”del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 Serveis Socials 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Abad Copons, núm. 6, 2n. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de les Cabanyes, núm. 27, 4t 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Castellers de Vilafranca, núm. 17, 5è 6a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Eugeni d’Ors, núm. 31, Àtic 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Eugeni d’Ors, núm. 31, Àtic 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Ferrers, núm. 54, 1r. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Fruita, núm. 3-5, 2n 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. de la Fruita, núm. 3-5, 2n 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Nord, núm. 4, Esc. C, 1r 3a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Nord, núm. 6, Esc. B, 3r 3a. 

Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del C. Sant Cristòfol, núm. 1, 1r 2a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Torrelles de Foix, núm. 3, bloc 1, 2n 1a. 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Torrelles de Foix, núm. 3, bloc 1, 2n 5a. 

Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitació de l’habitatge del carrer Joan XXIII, núm. 

7-9, 3r 1a. 

 Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar el conveni de col·laboració amb NOU VERD Centre Especial de Treball SCCL, per  

realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 

 Prorrogar el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, per realitzar 

les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 

 Ensenyament 

 Satisfer a les diferents escoles i instituts  els ajuts econòmics a l’escolarització del primer 

trimestre del curs 2016-2017. 

 Esports 

 Denegar una sol·licitud d’ajut econòmic per la pràctica d’activitats físiques i esportives 

continuades d’un infant durant el curs 2016/2017. 

 

 



 Serveis Urbanístics 

 Donar-se per assabentat del canvi de domicili social i nomenaments dels càrrecs actuals de la 

Junta de Compensació del Sud 4 “La Pelegrina”. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres de reparació de les patologies 

detectades al Pavelló esportiu la Gamba i actuacions exteriors. 

 Adjudicar a 9COVISEN, SL, el contracte administratiu menor de les obres de rehabilitació de la 

façana posterior de la Casa Feliu, a la Rambla Sant Francesc número 24. 

 Adjudicar a SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL (GRUPO SIFU) el contracte 

administratiu dels serveis de Neteja de les instal·lacions dels mercats municipals. 

 Serveis Urbans 

 Donar de baixa el servei de manteniment de biciberg. 

 Adjudicar a l’empresa GREGORIO HP SL, les obres d’adequació genèrica de voreres al barri de 

la Girada. 

 Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ el contracte administratiu dels 

serveis de neteja de la via pública. 

 Promoció Econòmica 

 Aprovar l’acord de col·laboració amb CREU ROJA ALT PENEDÈS per les Fires de Maig 2017.  

 Ocupació i Formació 

  Prorrogar la vigència del conveni de cooperació amb l’ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA 

MERCÈ ROSELL I DOMÈNECH, per la realització dels cursos d’elaboració de vins i licors. 

 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL, el contracte administratiu de subministrament 

“Producció i instal·lació de Les Estacions Sensorials del Camí del Vi (WINEWALK). 

 Adjudicar a l’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL, el contracte administratiu de subministrament 

“Producció i instal·lació de la senyalització turística. 

 Cultura 

 Adjudicar a l’empresa ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 

la contractació de tres actuacions musicals a l’Auditori Municipal dintre de la programació d’Arts 

Escèniques pel primer semestre de 2017. 

Subscriure amb la UNIVERSITAT DE BARCELONA, conveni de col·laboració per la programació 

dels cursos de “Els Juliols” per a l’edició de 2017.  

Subscriure  amb l’ASSOCIACIÓ VILAFRANCA SARDANISTA, conveni de col·laboració per a l’any 

2017. 

 

Ratificar Decrets de l’alcaldia  

OCUPACIÓ I FORMACIÓ- 

Adjudicació de la docència per a la formació d’activitats de venda (anglès professional per a 

activitats comercials). 

Adjudicació de la docència de les tasques formatives Instal·lacions i materials de bodega 

(Matèries primeres i instal·lacions de bodega) i Destil·leria-licoreria. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 


