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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 de juny de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  

 Hisenda 

 Aprovació d’una baixa presentada per Organisme de Gestió Tributària pel concepte d’expedient 

sancionador.  

 Governació 

 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Contractació d’alumnes treballadors amb contracte de formació, del projecte de Casa d’Oficis “De 

la Terra 2”. 

 Prorrogar la contractació de les alumnes treballadores del Taller d’Ocupació “L’Acollida-3”. 

 Benestar Social 

 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració amb el consell Comarcal de l’Alt Penedès en 

matèria informàtica referent al programa Hèstia. 

 Salut 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades sense ànim 

de lucre, amb programació relacionada amb la salut de les persones. 

 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” la 

col�laboració per portar a terme diferents actuacions. 

 Urbanisme 

 Concedir a la  INSTITUCION CULTURAL MONTAGUT SA. llicència per a la divisió o segregació de 

la finca registral n. 24345, situada al c. Moja, 18. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres d’ampliació d’habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al. C. Germanor, 25. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres de substitució de la coberta en l’immoble de la 

pl. de l’Oli, 4. 

 Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació i millora 

de la xarxa elèctrica afectant la línia subterrània de baixa tensió afectant el c. del Nord. 

 Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la 

xarxa elèctrica afectant la línia subterrània de baixa tensió afectant el passatge Germanes Lara. 

 Aprovar el projecte d’execució i adjudicar a l’empresa Excavacions Che,S.L els treballs per 

adequar el solar per aparcament al carrer Ferran. 

 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL el contracte administratiu d’obres 

per les “Actuacions al centre vila. Urbanització del carrer de Puigmoltó”. 

 Aprovar el projecte d’execució I Adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX S.L els treballs 

d’urbanització dels carrers Trinitaris i Sant Sebastià. 

 Habitatge 

 Aprovar l’ampliació de la pròrroga del conveni de col�laboració amb l’Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya en relació a la Borsa de Mediació per a Lloguer Social. 

 Aprovar l’ampliació de la pròrroga del conveni de col�laboració amb l’Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya en relació a l’Oficina Local d’Habitatge. 

 Medi Ambient 

 Presentar-se a la convocatòria LIFE+2013 (2013/c 47/10), amb el projecte VINEYARDS4HEAT en 

que aquest Ajuntament actua de líder coordinador del projecte. 
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 Comerç i Turisme 

 Modificació transitòria del cànon del restaurant del Mercat de la Carn SL. 

 Cultura 

 Satisfer una subvenció a VINSEUM, com a entitat gestora de la part econòmica del Festival 

MOST Penedès, Festival Internacional de Cinema del vi i el Cava, en concepte de col�laboració. 

 Atorgar una subvenció a la Fundació Festa Major de Vilafranca, en concepte d’aportació a la 

Festa Major 2013. 

 Aprovar un conveni amb la Universitat de Barcelona per col�laborar en la programació dels 

cursos de “Els Juliols” 2013. 

 Certificacions 

  Aprovar la certificació núm. 11 relativa a les obres al centre de coneixement del Vi. Rehabilitació 

antiga estació enològica I Fase: Obra civil. 

 Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de “Sala de lectura a l’Antiga Estació Enològica 

de Vilafranca”. 
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