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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de maig  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 
             
 Hisenda 
 Resoldre a instància de l’Organisme de Gestió Tributària en que demana el pronunciament 
sobre expedient administratiu de constrenyiment per deutes de l’empresa Provilasol SL. 
 Recursos Humans i Organització 
 Aprovar les bases de la convocatòria per al procés selectiu d’una plaça de tècnic/a informàtica 
adscrit al servei d’Informàtica. 
 Contractar un auxiliar administratiu mitjançant un contracte de relleu. 
 Concedir una excedència voluntària per a tenir cura d’un fill/a amb reserva del lloc de treball. 
 Informatica 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
manteniment i gestió de la plataforma de servidors virtualitzats. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Campanar núm. 8, 1.  1.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Campanar núm. 8, 1.  2.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Eugeni d’Ors, núm. 31 àtic, 1. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament , als efectes del terratrèmol 
a l’Equador. 
 Gent Gran 

 Subscriure conveni amb l’Associació Gestora Casal de l’Espirall, per col·laboració amb les 
activitats del Casal de la Gent Gran. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per a la segregació de la part posterior de la finca de la plaça 
Josep Anselm Clavé, 10. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “ampliació del local per les autoescoles a la zona 
esportiva”. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “urbanització del passeig Rafael Soler entre el c. 
Tossa de Mar i pont de Moja”. 
 Concedir llicència urbanística a SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL, per a obres 
d’adequació de local comercial en l’immoble situat a l’av. Tarragona, 143, local2. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar en 
l’immoble del carrer Montmell, 23. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament amb nova línia subterrània de baixa tensió a l’Av. Tarragona, 143. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament amb nova línia subterrània de baixa tensió per un nou CT a l’Av. Tarragona,143 
 Aprovar i subscriure la minuta per la qual les entitats ADIF, ADIF-ALTA VELOCITAT atorguen a 
l’Ajuntament la concessió administrativa del domini públic ferroviari per treballs impermeabilització 
de la llosa del ferrocarril fase-2. 
 Adjudicar a 9COVISEN, SL, el contracte administratiu menor pel subministrament i col·locació 
del paviment per l’obra Cal Berger. 
 

 



 Medi Ambient 

 Aprovar l’expedient ce contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
manteniment de la zona enjardinada i gestió de l’equipament de l’espai Muntanya St. Jaume. 
 Adjudicar les parcel·les núm. 9 i 10, d’horts urbans del c. Francesc Candel del barri de 
l’Espirall. 
 Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de rebaixos de voreres de diferents passos de 
vianants de la vila. 
 Ocupació  i Formació 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a empreses i entitats que tinguin un centre de 
treball a la comarca i contractin persones en situació d’atur, amb relació al projecte ADAPT 
 Promoció Turística 

 Sol·licitar a la Federación Española de Avicultura Colombicultura i Cunicultura de Raza 
FESACOCUR, que accepti la candidatura de Vilafranca per a la celebració del XVè campionat  
Coincidint   amb la Fira del Gall 2020. 
 Cultura 

 Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció en concepte de col·laboració en el Premi 
de Poesia Manuel Milà i Fontanals 2016. 
 Ampliar l’import a concedir en el marc de la convocatòria de subvencions a entitats privades i 
persones que programin activitats culturals o festives. 
 Atorgar una subvenció a la Fundació Festa Major de Vilafranca, en concepte d’aportació a la 
Festa Major 2016. 
 Subscriure conveni amb el Ball de Cercolets pel seu funcionament i una aportació 
extraordinària amb motiu de la celebració del 300è aniversari del Ball. 
 Subscriure conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n.2, per la urbanització de l’Eix de la Via i plantació d’arbrat. 
 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RRHH – Prorrogar el contracte i reduir la jornada de treball d’una treballadora del servei 
  d’Ocupació i Formació . 
  Concedir una excedència voluntària per a tenir cura d’un fill/a amb reserva del lloc de 
  treball . 

CUL -    Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat una col·laboració pel projecte 
   Programació en l’àmbit de les arts visuals. 
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Pere Regull i Riba 
   
 

 


