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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 de 
febrer  de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 

 Secretaria-Governació 

 Autoritzar la venda de productes pirotècnics en el local situat al carrer Oriol, 8. 
 Recursos Humans i Organització 

 Contractació d’un Oficial 1. modalitat d’interinitat, i un Oficial 2. Mitjançant contracte de 
relleu. 
 Declarar extingida la relació laboral amb motiu de la seva jubilació a una conserge, un 
oficial 1. paleta, i un oficial 1. de parcs i jardins. 
 Oac–Habitatge 
 Aprovar l’addenda de prórroga de conveni de col.laboració amb l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya en relació a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. 
 Aprovar l’addenda de prorroga de conveni de col.laboració amb l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya en relació a l’Oficina Local de l’Habitatge. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 3. 1.. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. del Campanar, 8, 3. 1. 
 Ensenyament 

 Satisfer a diferents escoles i instituts els imports dels ajuts econòmics a l’escolarització 
del primer trimestre del curs 2015-2016. 
 Salut i Consum 

 Subscriure conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i 
el consell de col·legis de Veterinaris de Catalunya, en matèria de cens municipal d’animals de 
companyia. 
 Joventut 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
dinamització juvenil, d’adolescents i joves al barri de l’Espirall. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves i informació juvenil al SIAJ   
 Serveis Urbanístics 

 Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte sol·licitat per l’Empresa 
Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, per obres al c. Sant Jaume. 
 Adjudicar a l’empresa SELCAT 09, SL, les obres de millora del subministrament elèctric 
del centre de repetició a la muntanya de Sant Pau. 
 Aprovar l’addenda al conveni amb NOU SET SCCL, per VILAFRANCA INCLUSIÓ, al segon 
semestre de 2016.  
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de subministrament i instal·lació d’un 
sistema fotovoltaic sobre la coberta de l’arxiu comarcal. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de remodelació de l’espai entre blocs de la 
pl. Dr. Bonet 1 i 2. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de construcció d’un pas i adequació de 
l’entorn del Camí de la Bleda. 
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 Serveis Urbans 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del servei de plantació 3 rotondes periurbanes amb 
vinya en vas. 

  Promoció Turística 

 Imputar al Consorci de Promoció Turística l’import corresponent a les despeses de 
manteniment de l’edifici del c. Hermenegild Clascar, 2. 
 Cultura 

 Adjudicar a l’empresa Associació Orquestra de Cambra de Vilafranca del Penedès, la 
contractació de dues actuacions musicals a l’Auditori Municipal. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis 
d’atenció i funcionament de l’exposició de la Casa de la Festa Major. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 1 única de les obres de renovació de les portes del CEIP Baltà 
Elias. 
 Aprovar la certificació n. 5 de les obres de millores a la Biblioteca Torres i Bages. 
 
 
 

Ratificar quatre decrets d’alcaldia de diferents serveis 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

 
 
 
 

  Pere Regull i Riba 
 
 


