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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 14 de Març  de 

2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

    
 Alcaldia 

 Revocar part de la subvenció concedida a l’Associació de Veïns Centre-Vila atès que no s’ha 
justificat la realització de les activitats que motivaven l’ajut. 
 Seguretat Ciutadana 
 Adjudicar a l’empresa Banco Santander, la compra d’un vehicle matricula 6242HJS, en modalitat 
de rènting per la policia Local. 
 Adjudicar a l’empresa Banco Santander, la compra de 3 vehicles matricules 3349HCF, 4027HCD, 
i 4018HCD, en modalitat de rènting per la Policia Local. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar el protocol de l’Ajuntament de Vilafranca, per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual o per raó de sexe o orientació sexual. 
 Aprovar el Pla de Prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a la 
contractació eventual de llocs de treball per al teatre Cal Bolet i Auditori Municipal. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de Cap de Sala. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA SL (RICOH) el subministrament de 2 
equips d’impressió multifunció i contracte de servei de manteniment. 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS SL, el servei de manteniment de 
l’equipament electrònic de la xarxa de telecomunicacions corporativa. 
 Procediment Sancionador 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.  
 Serveis Socials 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 2. B. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 3. B. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la rambla Nostra Senyora, 39, 3. 3.  
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas 16-22  Bl. 1,  5. 1. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27,  2. 6. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Ponent, 11,  1. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2,  2. 3. 
 Salut i Consum 

 Signar un contracte amb l’entitat Tanaka Teatre SCP, per a la representació d’una obra de 
teatre a Cal Bolet. 
 Prorrogar amb l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES SL, el contracte 
administratiu de serveis de control de plagues al medi urbà.           
 Serveis Urbanístics 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals de condicions urbanístiques i de 
viabilitat de la finca rustica situada al polígon 16, parcel·la 55. 
 Subscriure conveni de col·laboració amb les entitats Nou Verd SCCL, i la Fundació Pinnae, en el 
marc del projecte “Vinyes de Calor”. 
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 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
conservació i manteniment de les instal·lacions contra incendis dels edificis municipals. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’ampliació del local per les autoescoles a l’antic 
Camí de Sant Martí 8. 
 Aprovar un contracte de rehabilitació i acord d’utilització d’ús de dos habitatges situats al c. 
Pere el Gran, 43 planta baixa i 43 bis pis 1. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament mitjançant una nova línia de baixa tensió afectant el c. Empordà, 28. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament mitjançant una nova línia de baixa tensió afectant el c. Cubelles, 11. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament mitjançant una nova línia de baixa tensió afectant el c. Molí d’en Rovira, 2 
 Concedir llicència a VODAFONE, per a la canalització de telecomunicacions de les obres de 
desplegament de fibra òptica a Vilafranca, afectant el c. Joan XXIII. 
 Aprovar el Pla de seguretat i Salut de les obres als accessos al nou CAP de Vilafranca, rotonda 
Els Cirerers, Av. La Pelegrina. 
 Serveis Urbans 

 Aprovar l’informe de dades presentat per SABA Aparcamientos SA, sobre l’explotació dels 
serveis de l’exercici 2015. 
 Aprovar les dades i càlculs presentats per l’empresa SABA Aparcamientos SA, sobre 
l’explotació del 2015 de l’aparcament de la pl. Penedès-Rambla St. Francesc. 
 Promoció Econòmica 
 Aprovació de criteris d’atorgament de llicències de fires i mercats esporàdics.  
 Ocupació i Formació 

  Adjudicar les tasques de formació de les accions formatives MF0969-1 i MF0970-1 que es faran a 
les instal·lacions del CFO Francesc Layret. 
 Promoció Turística 

 Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del 50% del projecte d’ampliació 
d’enquestes Eddetur. 
 Cultura 

 Subscriure conveni de col·laboració amb l’Associació Vilafranca Sardanista.  
 
Ratificar dos decrets d’alcaldia. 

   
 

L’ALCALDE 

 
 
 

  Pere Regull i Riba 
 
 


