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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 d’abril  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 
 Hisenda-Tresoreria 

Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 
31/03/2016, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Secretaria-Governació 

 Aprovar la celebració del DIABOLIC 2016, d’una cercavila amb pirotècnia, que organitza el Ball 
de Diables de Vilafranca. 
 Concedir al titular de la llicència núm. 25 del servei de taxi l’autorització per a prestar servei d’un 
conductor autònom, i l’assabentat d’un canvi de taxímetre al vehicle. 
 Recursos Humans i Organització 

 Nomenament d’un funcionari interí com a tècnic d’Administració General, per l’existència de la 
plaça vacant, i fins a la seva provisió reglamentaria. 
 Contractació d’un Cap de Sala, adscrit al Servei de Cultura, amb un contracte laboral temporal 
eventual. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 4, 1. 2.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31, àtic, 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5,  2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22,  bl.1, 1. 3.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17,  5. 4.  
 Joventut 

 Adjudicar a l’empresa ASSOCIACIO TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ, el contracte 
administratiu de serveis d’assessoria de mobilitat internacional a joves i suport d’atenció a SIAJ 
  Adjudicar a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL, el contracte administratiu de serveis 
destinat a la dinamització juvenil amb adolescents i joves al barri de l’Espirall. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte 
2937, Creació de la xarxa LAONF del conflicte del Sahara Occidental. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres d’adequació 
del Camí de la Bleda, des de Vilafranca a la Torre de les Aigües.  
 Adjudicar a l’empresa CIVIL STONE, SL, el contracte administratiu de les obres d’adequació 
d’un local al Casal de la Igualtat, al segon pis de l’edifici de la plaça Penedès. 
 Ocupació i Formació 

  Acceptat l’ajut de la Diputació de Barcelona referent al programa complementari de foment de 
l’ocupació i suport a la integració social. 
 Adjudicació de tasques del Mòdul MF0239-2, Docència pel certificat de professionalitat 
COMV0108 activitats de venda. 
 Cultura 

 Aprovar una addenda al conveni de col·laboració amb la societat Catalana de Filosofia, pel qual 
s’amplia de forma extraordinària l’aportació prevista en el seu inici. 
 

 



 Ratificar Decrets de L’Alcaldia i Resolucions 

RR.HH -  Contractació d’una auxiliar educador/a amb un contracte laboral temporal eventual. 
URB-  Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, de les obres de construcció de 12 allotjaments al c. 
Migdia, 22. 
SER.URBANS- Adjudicació a l’empresa ETRA BONAL SA, el servei de reparació cruïlla semafòrica. 
OCUPACIÓ i F- Acceptar la renuncia i deixar sense efecte l’encàrrec de la JGL del 14/03/2016,   per a 
tasques de formació de diferents mòduls de formació. 
CUL.-  Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya a través de l’oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
OSIC, col·laboració per portar a terme projectes. 
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