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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 7 de Març  
de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
      

 Comunicació 
Subscriure contracte de col·laboració per promocionar i facilitar la difusió de les notícies 

esportives d’àmbit municipal generades per l’Ajuntament. 
 Hisenda 
 Satisfer al CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) la 
quota com a membre del consorci, corresponent a l’exercici 2016. 
 Fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2017-2019, de les entitats que integren la 
Corporació Local (sector AA.PP.) 
 Tramitar l’informe en relació a les obres del carrer Sant Raimon de Penyafort número 7 
efectuades per l’ASSOCIACIÓ CASAL POPULAR DE VILAFRANCA. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una comissió de serveis a una treballadora de Benestar Social. 
 Prorrogar la comissió de serveis a una treballadora del Servei de Comunicació i Participació. 
 Serveis Socials 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes número 27, 4t 1a 
 Esports 

 Subscriure amb FUTBOL CLUB VILAFRANCA conveni de col·laboració per a l’any 2016. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Autoritzar a l’entitat EQUALMÓN l’aplicació del romanent del Projecte 2504  d’ajuts de l’any 2012 
al Projecte 2697 d’ajuts de l’any 2014. 
 Concedir a l’entitat ENTREPOBLES PENEDÈS una pròrroga, fins el 30 de juny de 2016, per a la 
justificació del projecte 2700 de la convocatòria del 2014. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar les certificacions lliurades pel VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE 
CATALUNYA, FUNDACIÓ PÚBLICA relatives a les obres d’adequació de l’antiga fàbrica La Teresita, 
com a magatzem i Centre de Catalogació de Vinseum. 
 Estimar la sol·licitud de la IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS 
EN ESPAÑA en relació al cost dels projectes de les obres, segons acord de la JGL de data 23 de 
desembre de 2013. 
 Concedir llicència municipal de divisió en règim de propietat horitzontal i ús de la finca situada 
al carrer Pines núm. 25. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL el contracte de les obres d’execució de 
rebaixos de voreres a diferents passos de vianants de la Vila. 
 Habilitar quinze reserves d’estacionament regulat (zona blava) al carrer d’Eugeni d’Ors. 
 Ocupació i Formació 

 Adjudicar a la empresa APLICACIONS MULTIMEDIA ITERACTIVES, SL el servei de manteniment 
informàtic de les aules de formació de La Fassina i la gestió i control de PuntXarxa. 
 Cultura 

 Subscriure amb la COLLA CASTELLERA XICOTS DE VILAFRANCA conveni de col·laboració per a 
l’any 2016. 
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 Satisfer a L’ODISSEA ASSOCIACIÓ CULTURAL l’import en concepte de col·laboració a les 
Jornades que organitza. 

Certificacions 

Aprovar la certificació núm. 1 de les obres  d’un àrea d’esbarjo per a gossos a la zona de la 
Ciutat Jardí Sant Julià. 

Aprovar la certificació núm. 3 per la direcció de les obres i instal·lacions de desenvolupament, 
subministrament, instal·lació i actuacions posteriors d’una caldera de biomassa. 

Aprovar la certificació núm. 2 i última de les obres de reparació de la coberta del CEIP Cristòfor 
Mestre. 

Aprovar la certificació núm. 12 per les obres d’urbanització del Passeig Rafael Soler. 
 
 
Ratificar dos decrets d’alcaldia. 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

 
 
 

  Pere Regull i Riba 
 
 


