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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de 
novembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 Hisenda 
 Aprovar el calendari de recaptació de les taxes, preus públics i impostos durant l’any 2016. 
 Secretaria-Governació 

Resoldre tres reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Contractació de diferents treballadors per obra i servei determinat per a la realització del 
Programa Treball i Formació. 
 Declarar extingida la relació laboral d’un arquitecte, amb motiu de la seva jubilació. 
 Concedir al Cap de Serveis dels Serveis Socials una jubilació parcial, i contractació d’una 
treballadora social, mitjançant un contracte de relleu. 
 Compres - Informàtica 

 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA, el contracte de 
subministrament de components informàtics (memòries, discs sòlids i llicències). 
 Adjudicar a l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU (MOVISTAR) el contracte administratiu de 
serveis de telecomunicacions de connexió de dades a Internet. 
 Procediment Sancionador 

Resoldre dos expedients sancionadors incoat contra dos ciutadans per incompliment de 
l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Benestar Social 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola a 
l’Alt Penedès, per la prestació d’activitats de caire preventiu i complementàries. 
 Sol�licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació el més aviat possible, d’un 
habitatge de protecció oficial a Vilafranca.  
 Esports 

 Adjudicar a l’empresa MOVIMENTS AMSA, SL, els treballs de millores del paviment dels camps 
de terra del Camp de Futbol números 3, i 2. 
 Adjudicar a l’empresa BROKERS EQUIPAMENTS ESPORTIUS SL, el subministrament de material 
esportiu. 
 Serveis Urbanistics 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de gestió de 
les instal�lacions de seguretat contra la intrusió en els equipaments municipals. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, del subministrament 
d’un sistema solar fotovoltaic sobre la coberta de l’Arxiu Comarcal. 
 Concedir la llicència urbanística a PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE VILAFRANCA, (Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat) per a obres de Rehabilitació de la façana sud i coberta de la Basílica de 
Sta. Maria (Fase I). 
 Serveis Urbans 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del subministrament de 
senyals direccionals per a l’eix de l’av. Tarragona. 
 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL. el contracte administratiu dels serveis complementaris 
del contracte de neteja i manteniment de parcs i jardins i zones verdes. 
 Prorrogar amb l’empresa FITOPATOLOGIA I NATURA SL, el vigent contracte de defensa 
fitosanitària de l’arbrat públic 
 Adjudicar a l’empresa INTEROAD SL, el servei de repintat de marques vials segons necessitats 
durant l’any 2015. 
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 Promoció Econòmica 

 Aprovar un nou cànon mensual a l’Associació Vinícola Catalana, per l’ús d’espais del Centre 
Àgora. 
 Ocupació i Formació 

  Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, la docència professionalitzadora pel PFI-PTT, amb el 
mòdul d’auxiliars de vivers i jardins. 
 Subscriure un conveni amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila, per a suport econòmic 
per a la instal�lació de la pista de gel a la Rbla. St. Francesc, durant la campanya de Nadal. 
 Promoció Turística 

 L’adhesió al projecte Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 
 Cultura 

 Autoritzar la venda d’entrades anticipades al Cine club Vilafranca, pel Most Festival 2015. 
 Certificacions 

Aprovar la certificació 1 i última de les obres d’adequació d’un aparcament sobre la llosa del 
ferrocarril.  

Aprovar la certificació 3, de les obres de millora de la Biblioteca Torres i Bages  
 
 

Ratificar un decret d’alcaldia. 
 

 

 

        L’ALCALDE ACCTAL.                            
 
 
 
 
          Aureli Ruiz i Milà                                      

 


