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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 d’abril  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
      

 Seguretat Ciutadana 
 Adjudicar a l’empresa ARMERIA RAVELL SL, el contracte administratiu de subministrament de  
55 armilles antibales per als agents de la Policia Local.             
 Hisenda 
 Satisfer al COCNSORCI LOCAL LOCALRET, la quota anual com a membre del consorci. 
 Desestimar la sol·licitud de declarar les obres efectuades en el c. Graupera, 21-25, d’especial 
interès o utilitat municipal. 
 Aprovar una relació de baixes presentada per l’Organisme de Gestió Tributària pel concepte 
 d’execucions subsidiàries. 
 Secretaria-Governació 

 Atorgar Llicència Municipal Ambiental, a la societat NEXT TREND EVENTS SL, per a la instal·lació 
d’una activitat de subministrament de carburants a la Ronda de Mar, 24. 
 Recursos Humans i Organització 
 Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquesta corporació per l’any 2016. 
 Nomenament funcionari interí auxiliar administratiu, per substitució de terballador/a amb dret 
de reserva de lloc de treball. 

Prorrogar dues comissions de serveis per tasques de suport al servei de Cultura i als serveis 
Socials Bàsics, programa CRIT. 

Acordar una comissió de serveis per tasques del servei d’Informació i Transparència. 
 Declarar finalitzada la prestació de serveis d’un funcionari de carrera amb plaça de Caporal de la 
Policia Local, per a la seva jubilació anticipada. 
 Compres i Contractació 

 Donar compte de la relació de tots els contractes tramitats per procediment negociat i obert 
formalitzats durant l’any 2015 de diferents unitats administratives de l’ajuntament. 
 Resoldre un recurs de reposició  presentat per l’empresa Equips d’Oficina Catalunya SL., en 
relació a una adjudicació d’un contracte administratiu de subministrament. 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL (SAVIA) el 
servei de suport i manteniment del programa informàtic de gestió de Recursos Humans.    
 Benestar Social 

 Aprovar la signatura de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
pel funcionament d’un servei d’intermediació del deutes de l’habitatge (SIDH). 
 Convivencia i Ciutadania 

 Prorrogar el conveni de col·laboració amb NOU SET empresa d’Inserció SCCL. per determinar 
els termes i condicions per a realitzar les mesures reparadores a l’entorn de la Vila 

Salut i Consum 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades la missió 
fonamental estigui relacionada amb la salut de les persones.          
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar 3 informes emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i de 
viabilitat de finques. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació del Camí de la Bleda a la Torre de les 
Aigües. 



 
 Aprovar els preus contradictoris, modificació de projecte i certificació núm. 3 de les obres de 
remodelació de l’Escola d’Art Arsenal adjudicades a CONSTRUCCIONS F.MUNNE SA. 
 Adjudicar a CIVIL STONE SL, el contracte administratiu de les obres d’urbanització del passeig 
Rafael Soler entre c. Tossa de Mar i el pont de Moja. 

Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a la realització d’una cata en vorera per 
la reparació d’una obstrucció al passatge Hort d’en Guineu, 5. 

Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per al desmuntatge i retirada de cablejat a 
la ctra. N-340 tram 8022. 
 Retornar a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA SL, de la fiança dipositada en garantia d’obres 
d’enderroc de l’edifici del c. Migdia, 22. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa I. GORBAX SL, les obres d’execució del creuament de l’av. La Pelegrina 
amb un pas de vianants. 
 Ocupació i Formació 

  Atorgar un ajut/incentiu econòmic als joves participants al programa “Joves per l’ocupació, 
2015” grup Serveis auxiliars d’estètica. 
 Promoció Turística 

 Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per a la creació d’un Pla de Comunicació i 
Estratègia Digital. 
 Aprovar i subscriure amb l’Acadèmia Tastavins Penedès “Sant Humbert”, un conveni de 
col·laboració per la celebració del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès 2016. 
 Cultura 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 
físiques que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 
 Subscriure amb la Universitat de Barcelona un conveni de col·laboració en la programació dels 
cursos “Els Juliols” edició 2016. 
 Subscriure conveni amb les entitats següents: el Ball de l’Àliga, Associació Ball de Diables de 
Vilafranca. 
 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 1, de d’urbanització de l’Eix de la via i plantació d’arbrat. 
 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

 RRHH- Contractació de diferents treballador per activitats relacionades amb les arts escèniques. 
 COMPRES- Adjudicar l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Vilafranca. 
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