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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 de juny de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
  

Gabinet d’Alcaldia 

Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació Impulsa Fundraising. 
 Hisenda 
 Declarar a petició dels Serveis Territorials a Barcelona i Comarques del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, d’especial interès o utilitat municipal, les obres  a l’IES Nou de 
Vilafranca, i les obres a l’IES Eugeni d’Ors. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Aprovar les bases del procés selectiu per a la provisió interna d’una plaça d’auxiliar de Gestió de 
Consum.  
 Elevar a definitiva la proposta del Tribunal qualificador respecte a la borsa de treball de 
muntatge i desmuntatge del Teatre Cal Bolet i l’Auditori. 
 Elevar a definitiva la proposta del Tribunal qualificador respecte a la borsa de treball de 
taquillatge i acomodador del Teatre Cal Bolet i l’Auditori. 
 Nomenament funcionaris de carrera a tres agents de Policia Local. 
 Declarar extingida la relació laboral d’un treballador de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, 
amb motiu de la seva jubilació definitiva. 
 Contractar un conserge vigilant a jornada complerta adscrit al Servei d’Ocupació i Formació. 
 Contractar un Oficial 2a. de manteniment general, adscrit Serveis Urbans, Unitat de Serveis. 
 Area 
 Concedir a 444 contribuents l’ajut per al pagament de l’impost de bens immobles de naturalesa 
urbana de l’any 2016. 
 Atorgar a 235 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació del 100% de 
la quota de la taxa pel servei de gestió de residus municipals. 
 Atorgar a 268 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació del 75% 
del cost del primer mínim del rebut de l’aigua. 
 Denegar a 55 pensionistes jubilats i treballadors en situació d’atur l’ajut per al pagament de 
l’impost de bens immobles de naturalesa urbana. 
 Denegar a 56 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació de la quota 
de la taxa pel servei de gestió de residus municipals. 
 Denegar a 58 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació del 75% 
del cost del primer mínim del rebut de l’aigua.     
 Salut i Consum 

 Adjudicar a l’empresa QUIPROCALT SL, el contracte administratiu dels serveis de prevenció i 
control de la legionel·losi en instal·lacions municipals. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics per condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca Polígon 2 parcel·la 40. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de construcció d’una escala adaptada a l’edifici de 
la pl. Penedès, 3. 
 



 Aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’Eix de la Via, amb aparcament sobre la llosa 
costat Tarragona del c. Camp del Cellerot, sobre llosa de cobriment del ferrocarril. 
 Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS CHE SL, el contracte administratiu de les obres 
d’adequació del Camí de la Bleda de Vilafranca a la Torre de les Aigües. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació del Camí de la Bleda de Vilafranca 
a la Torre de les Aigües. 
 Adjudicar a l’empresa ISTEM SLU, el contracte administratiu de manteniment de les 
instal·lacions d’electricitat del edificis municipals, LOTS, 2 i 3.   
 Concedir llicència urbanística per a obres de rehabilitació parcial d’edifici en l’immoble de la 
plaça de Santa Maria, 3. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa AMBIENTALIA WORLD SL,  l’enjardinament de l’espai entre blocs de la pl. 
Dr. Bonet, 1 i 2 del Barri de l’Espirall. 
 Autoritzar el doble sentit de circulació el tram que uneix els carrers Lluis M. Güell i el camí del 
Parquet, al barri de la Girada. 
 Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat SABADELL VIJAZZ PENEDES 2016. 
 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa GINY COMUNICACIÓ, la gestió del disseny gràfic, senyalització i 
comunicació de la Fira del Gall, 2016. 
 Cultura 

 Anular la subvenció atorgada per JGL 16/11/2016 a l’Associació de Criadors de la Raça de 
Gallina Penedesenca, ja que aquesta entitat no ha dut a terme l’activitat.  
 Anular la subvenció atorgada per JGL 8/06/2015, a l’Associació Musical Catània (Cobla 
Catània) ja que aquesta entitat no ha dut a terme l’activitat. 
 Satisfer a l’ODISSEA ASSOCIACIÓ CULTURAL l’import per portar a terme la XVIIIa. Edició del 
Premi de Narrativa “El Lector de l’Odissea”. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2 de les obres dels accessos al nou CAP de Vilafranca. 
 Aprovar la certificació n. 1 de les obres de rebaixos de voreres a diferents passos de vianants. 
 Aprovar la certificació n. 1 de les obres de protecció de la circulació de vianant als barris de la 
Barceloneta-Sant Magí, Espirall i Polígons. 
 Aprovar la certificació n.1 de les obres del creuament de l’av. La Pelegrina amb pas de vianants 
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