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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de juny  de 
2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 
 Seguretat Ciutadana 

  Adjudicar a l’empresa VESTUARIO DE DISEÑO CORPORATIVO SL. (CORVEX), el subministrament 
de roba de treball (granotes) per a la Policia Local. 
 Hisenda 
 Satisfer al CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (COGNIAC) , 
l’import de la quota anual com a membre de l’entitat. 
 Secretaria-Governació 

Concedir  llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència.  

Resoldre tres reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Executar la sentència del Jutjat Contenciós n.6 de Barcelona, i confirmada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en relació als Serveis Funeraris Esteve SL. 
 Recursos Humans i Organització 

 Contractació d’un auxiliar administratiu, adscrit a la Policia Local. 
 Contractació de diferents persones en modalitat d’alumnes treballadors del projecte Casa d’Oficis 
de la Terra, 4. 
 Contractació de diferents persones en óodalitat de contracte d’obra o servei dins els Plans 
d’Ocupació-Treball als barris. 
 Contractació una auxiliar administrativa en modalitat de contracte d’obra o servei dins els Pla 
Xarxa de Govern Locals. 
 Declarar vigent el contracte laboral d’una arquitecte tècnic, per al projecte Vilafranca Inclusió. 
 Compres i Contractació 

 Deixar sense efecte l’acord del subministrament d’un sistema de microsites, i adjudicar a 
l’empresa ATENEA TECH SLNE,  el subministrament i posada en marxa d’un sistema de microsites
 Adjudicar a BANC DE SABADELL SA, els serveis de pagament amb terminal de Punt de Venda 
Virtual i subministrament de 3 dataphones. 
 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA. (ICOT) el 
subministrament de 15 equips Hp Prodesk 600 G1 SFF. 
 Benestar Social 

 Subscriure conveni de col�laboració amb el Comité de la Cruz Roja Española a l’Alt Penedès 
pel projecte Alberg humanitari en temps de verema. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 1. B. 
 Sol�licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació el mes aviat possible d’un 
habitatge de protecció oficial a Vilafranca 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Associació Cívica i Social de l’Espirall, per la 
gestió de beques menjador a menors atesos pels Serveis Socials per als Casals d’Estiu. 
 Esports 

 Resoldre la sol�licitud presentada per SERAF PENEDES 2, SL, en que demana el retorn d’una 
fiança. 
 Subscriure conveni de col�laboració amb el consell Esportiu de l’Alt Penedès, per facilitar les 
tasques relatives als Jocs Esportius Escolars de la Comarca. 
 Aprovar l’actualització del Reglament de Regim Intern del Complex Aquàtic. 
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 Serveis Urbanístics 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals a petició d’ANIDA OPERACIONES 
SINGULARES SL, per condicions urbanístiques i d’edificabilitat. 
 Habitatges  
 Aprovar el conveni per la rehabilitació de la façana de l’edifici situat a la Rambla Nostra 
Senyora, núm. 47 (CASA MIRO). 
 Promoció Econòmica 

 Atorgar una pròrroga d’un mes,  per a l’obertura de la parada núm. 6-7, i de magatzem del 
Mercat municipal de la Carn de Vilafranca del Penedès.  
 Aprovar un conveni de col�laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf per a l’execució del 
Pla de treball Cat.Empren 2015. 
 Cultura 

 Adjudicar el contracte administratiu dels treballs relatius al disseny i construcció de la Carrossa 
del Patge Raimon. 
 Relacions Internacionals 
 Obrir una convocatòria per a la participació  de joves al campament internacional Oslavany-
Republica Txeca. 
 Transferir l’ import en concepte de cofinançament de la trobada de joves a Oslavany-Republica 
Txeca. 
   
 

Ratificar decrets d’alcaldia. 
 

 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 


