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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de 
novembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  
 Secretaria-Governació 

 Contractar amb MAPFRE EMPRESES, Cia de Seguros i Reaseguros, S.A. l’ampliació de la pòlissa 
d’assegurances de Responsabilitat Civil i Patrimonial.  
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar la relació de treballs especials i d’altres, realitzats pel personal laboral i funcionari durant 
el mes d’octubre de 2015. 
 Aprovar les quanties de repartiment dels fons d’estudis. 
 Aprovar la signatura del Conveni de cooperació eductiva amb la Universitat de Barcelona per 
acollir un estudiant en pràctiques. 
 Abonar  a una treballadora l’import màxim del complement de productivitat . 
 Informatica 
 Adjudicar a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,S.L.U. el servei de 
desenvolupament de programari d’integració dels sistemes comptable i gestió d’expedients. 
 Benestar Social 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, 39, 2n 2a. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Nostra Senyora, 39, 3r 2a. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitació de l’habitatge del carrer Joan XXIII, 7-9, 3r 1a. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 16-22 Bl. 1, 5è 4a. 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Pau Casals, 8, 3r 1a. 
 Ensenyament 

 Adjudicar a l’empresa ESPAI TOT PER L’OFICINA, SL el subministrament de mobiliari per a 
l’Escola municipal d’Art Arsenal. 
 Adjudicar a l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA. (ICOT) el 
subministrament d’equipament informàtic per a l’Escola municipal d’Art Arsenal. 
 Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis de consergeria i manteniment 
de l’escola pública d’educació infantil i primària Dr. Estalella i Graells 
 Aprovar el conveni i acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
per al finançament de cicles de formació a l’Escola d’Art Municipal Arsenal.  

       Salut i Consum 

 Concedir subvencions a entitats privades sense ànim de lucre relacionades amb la salut de les 
persones. 
 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a l’empresa NOU VERD, SCCL. les obres de condicionament d’una àrea d’esbarjo per 
a gossos a una zona verda del carrer Papiol/carrer Manuel Barba i Roca. 
 Adjudicar a l’empresa NOU VERD, SCCL. les obres de condicionament d’una àrea d’esbarjo per 
a gossos a la zona de la Ciutat Jardí Sant Julià. 
 Adjudicar  a l’empresa GREGORIO HP, S.L. les obres d’adequació de la sala d’ús múltiple 
situada a la planta baixa–Nou espai d’oficines a l’edifici de la Policia Local al carrer Pati del Gall, 16. 
 Adjudicar a l’empresa INSTAL�LACIONS GIRÓ, SL. el subministrament i instal�lació de 
maquinària pel taller de joieria de l’escola d’Art Arsenal. 
 Encarregar a l’Empresa MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA. de dur a terme la licitació, 
adjudicació del contracte i direcció d’obres de la urbanització d’un aparcament a la Plaça Àgora. 
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 Complementar l’acord de la JGL 17/11/2014 aprovant l’acta núm. 1 de preus contradictoris de 
les obres d’Urbanització del Pg. Rafael Soler entre C. Tossa de Mar i C. Cal Bolet.  
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa MOVIMENTS AMSA, SL. el contracte del servei de plantació de tres 
rotondes periurbanes. 
 Promoció Econòmica 

 Prorrogar amb l’empresa VIAL PÚBLIC SERVEIS AUXILIARS D’INFORMACIÓ URBANA, SL. el 
contracte administratiu de serveis d’instal�lació i explotació de punts d’informació informativa als 
polígons industrials del municipi. 
 Aprovar el conveni de col�laboració amb l’Associació de Comerciants de la Girada per a la 
implementació de la il�luminació de Nadal. 
 Aprovar el conveni de col�laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall per a la 
implementació de la il�luminació de Nadal. 
 Aprovar el conveni de col�laboració amb l’Associació de Comerciants Centre Vila per a la 
implementació de la il�luminació de Nadal. 
 Promoció Turística 

 Aprovar el conveni de col�laboració amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès per a les 
accions corresponents a cada municipi en el pla de comunicació multimèdia conjunt. 
 Adjudicar a CORPORACIÓ CATLANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA la contractació de la 
publicitat de la Fira del Gall a Televisió de Catalunya TV3. 
 Adjudicar a l’empresa BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE 
BIENES, S.L. el servei de vigilància de la Fira del Gall 2015. 
 Cultura 

 Nomenament dels administradors i administradores de la Festa Major 2016. 
 Satisfer al Consorci per a la Normalització Lingüística l’import restant de l’aportació 2015. 
 Adjudicar a CARROSSES MALLOL el lloguer de tres carrosses reials per a la Cavalcada de Reis 
2016. 
 Subscriure amb la Colla Falcons de Vilafranca el conveni per a l’any 2015. 
 Subscriure amb el Ball de Figuetaires el conveni en concepte d’ajut pel seu funcionament. 
 Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’Associació Penedesart per l’activitat “Processó 
d’art de carrer” perquè l’associació va suspendre l’activitat. 
     Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 6 de les obres d’urbanització de l’entorn del nou C AP. 
 Aprovar la certificació primera de la direcció de les obres i instal�lacions d’una caldera de biomassa.  
 Aprovar la certificació núm. 5 i última de les obres de remodelació del carrer Mas i Parera  

 
Ratificar un decret d’alcaldia. 

 

L’ALCALDE 
 

 

Pere Regull i Riba 
 
 


