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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de 
novembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
            
 Hisenda 
 Aprovar una transferència de capital a SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL destinada a 
inversions de Penedès TV i Ràdio Vilafranca. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Adjudicar a l’empresa SAVIA, SA, el contracte de suport i manteniment del programa informàtic 
GINPIX de gestió de Recursos Humans, durant l’any 2015. 
 Contractar un auxiliar administratiu amb contracte laboral temporal d’interinitat per substitució, 
adscrit al servei d’Hisenda. 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU, el servei de manteniment del 
programa de gestió econòmica amb la plataforma de signatura electrònica. 
 Ensenyament 

 Fer una aportació econòmica a l’Escola de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya, 
integrant de l’EPEL Institut Municipal de Formació Professional. 
 Esports 

 Fer el pagament a SERAF PENEDES 2, SL, l’import corresponent a la certificació 1 i 2 en 
concepte de pagament parcial per les obres de reforma del local Bar-Restaurant Zona Esportiva. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar dos informes dels serveis tècnics municipals a petició de la Diputació de Barcelona per 
condicions urbanístiques i d’edificabilitat. 
 Fer el pagament a la Diputació de Barcelona, l’import del 35% del cost de l’actuació “Redacció 
del projecte executiu d’intervenció al claustre dels Trinitaris de vilafranca”. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de tancament de la Sala Petita de l’Auditori 
municipal. 
 Adjudicar a l’empresa INTERCLCIMA PENEDES SL, la substitució de la màquina de climatització 
de la sala de lectures de la planta baixa de la biblioteca Torres i Bages. 
 Concedir una llicència urbanística per a obres d’estintolament de la paret mestra de la planta 
baixa de l’immoble del c. Eugeni d’Ors, 28. 
 Sol�licitar suport a la Diputació de Barcelona per a realitzar l’estudi de les immissions de PM10 
i benzopirè, amb l’entada en funcionament d’una nova caldera de biomassa. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del subministrament i 
plantació de l’arbrat municipal. 
 Ocupació i Formació 

  Adjudicar a l’empresa ACTIVA PROSPECT SL, el Pla d’acció per la dinamització dels Polígons 
d’Activitat Econòmica de l’Àmbit Penedès. 
 Promoció Turística 

 Aprovar la proposta de preus públics per la Fira del Gall, 2015. 
 Renovar amb l’empresa 2003, SA, el contracte de subministrament i instal�lació en règim de 
lloguer d’estands i material per les Fires de Maig, Fira del Gall, i Festa del Xató. 
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 Renovar amb l’empresa FATSINI, SL, el contracte de subministrament i instal�lació en règim de 
lloguer de carpes per les Fires de Maig, Fira del Gall, i Festa del Xató. 
 Cultura 

 Subscriure convenis amb l’Agrupació Polifònica de Vilafranca, i l’Associació Musical Schola 
Gregoriana de Vilafranca. 
 Certificacions 

Aprovar la certificació primera i última, de les obres de millora de la instal�lació de calefacció del 
CEIP Cristòfor Mestres. 

Aprovar la certificació 4 i última de les obres d’adequació de l’aparcament del Parc de les sitges.
   

 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 


