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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 de 
novembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
      

 Recursos Humans i Organització. 

 Contractació d’una coordinadora de programes, per a tasques de coordinació, i docència, per al 
programa de mesures actives d’inserció, i una per seguiment de practiques en empreses. 
 Declarar vigents els contractes laborals temporals, de dos AODL. 
 Declarat vigent el contracte laboral temporal d’una coordinadora de programa Codi Acció  
E1-02. 
 Prorrogar el contracte de tres treballadors del programa de Treball als Barris 2015. 
 Reconèixer a una treballadora adscrita al Servei d’Ocupació i Formació, la categoria laboral del 
subgrup A2, de la qual té categoria laboral de Coordinadora. 
 Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per tenir cura d’un fill. 
 Compres i Contractació. 

 Adjudicar a l’empresa PETROMIRALLES SL, el contracte de subministrament de carburant dels 
vehicles municipals. 
 Serveis Socials. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 2. 2.  
 Esports. 

 Fer el pagament a SERAF PENEDES 2, SL, corresponent a l’import de la certificació núm. 3 en 
concepte de pagament de les obres de reforma del bar-restaurant de la Zona Esportiva. 
 Serveis Urbanístics. 

 Aprovar dos informes emesos pels serveis tècnics municipals, per condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat a l c. Font de les Graus,2  i pl. Penedès, 2. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de remodelació de l’espai entre blocs de la pl. 
Doctor Bonet, 1 i 2. 
 Declarar deserta la licitació i deixar sense efecte l’expedient, i aprovar un nou expedient de 
contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de gestió d’instal�lacions de seguretat 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F.MUNNE SA, les obres de construcció d’un pas i 
adequació de l’entorn del camí de la Bleda. 
 Establir a l’empresa ROMERO GAMERO SAU (ROGASA) el 23/12/15 com a nova data de 
finalització de les obres d’urbanització dels ps. Rafael Soler, entre tossa de Mar i Cal Bolet. 
 Concedir llicència a TELEFONICA ESPAÑA SAU, per a executar una cata per obstrucció de xarxa 
soterrada a l’av. Pla del Diable, 52. 
 Adjudicar el subministrament de material de construcció per a manteniment de la via pública, 
a les següents empreses: LOT 1- MATERIALS CUSCÓ SL; LOT-2 FERRET CASULLERAS, SL, i LOT-3 
SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS SL. 
 Adjudicar a l’empresa AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL, el subministrament i 
instal�lació de 2 marquesines per parades del bus urbà. 
 Prorrogar amb l’Agrupació Ciutadana de vigilància d’Incendis Forestals GEIF, el conveni de 
col�laboració per a l’exercici 2015. 
 Promoció Turística. 

 Adjudicar a l’empresa Geosilva Projectes SL, la contractació del Pla Director del projecte 
“Winewalk Vilafranca”. 
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 Cultura. 

 Adjudicar a  ACUSTIC, l’ampliació dels serveis de sonorització d’espectacles al teatre cal Bolet i 
a l’Auditori Municipal. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb la Fundació Mas Albornà, en concepte de 
col�laboració per les activitats de l’entitat en motiu de Capitalitat Cultural Catalana de Vilafranca 
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