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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
           
 Recursos Humans i Organització 

 Ampliar la jornada laboral a una conserge que presta els serveis al servei de Cultura. 
 Convivència i Ciutadania 

 Acceptar un ajut de la Diputació de Barcelona per al programa de suport als serveis de 
mediació ciutadana. 
 Gent Gran 

 Aprovar un conveni amb la fundació Amalia Soler, per l’encàrrec de gestió per la prestació del 
servei d’atenció domiciliària dels Serveis Socials Bàsics. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal de la planta 
baixa de l’immoble situat al c. Tossa de Mar, 37. 
 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal de la finca 
situada al c. Alguer, 5. 
 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal de la planta 
tercera de la finca situada al c. Ferrers, 36. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per reforç i renovació de la 
xarxa de sanejament de la plaça Jaume I. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per a obres de renovació d’un 
tram de la xarxa d’abastament de la plaça Jaume I. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per a obres de renovació d’un 
tram de la xarxa d’abastament als c. Alguer i Tossa de Mar. 
 Concedir llicència urbanística a PRECUINATS SOLER SL, per a obres de legalització de dos 
habitatges a la planta tercera de l’immoble del c. Ferrers, 36. 
 Fer la devolució a Civiarquitectura Ecològica SLU, de l’aval presentat a nom d’Àreas de 
Construcción y Promoción Level SL, per estar constituïda la Junta de Compensació del Sector. 
 Promoció Econòmica 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerç Espirall, per tal de portar a 
terme accions de dinamització i promoció comercial al barri. 
 Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants de La Girada, per tal de 
portar a terme accions de dinamització i promoció comercial al barri. 
 Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila, per tal de 
portar a terme accions de dinamització i promoció comercial urbà, com a zona comercial. 
 Promoció Turística 

 Prorrogar un acord i subscriure conveni amb la nova presidència de l’Associació La Carretera del 
Vi, per tal d’establir un  protocol per a promocionar i dinamitzar l’enoturisme a Vilafranca. 
 Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la intervenció al Claustres dels 
Trinitaris. 
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