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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 de juny de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
             
 Secretaria-Governació 

 Resoldre tres reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organitzacio 

 Aprovar amb l’Escola Universitària de Turisme CETA – Adscrit a la Universitat de Girona, la 
signatura del Conveni de col·laboració educativa per acollir a una estudiant en pràctiques.  
 Aprovar amb l’Escola Universitària de Turisme EUROAULA – Adscrit a la Universitat de Girona, la 
signatura del Conveni de col·laboració educativa per acollir a una estudiant en pràctiques.  
 Serveis Socials 

 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat ENTRETOTS pel projecte “Compartint entre tots”, per 
no presentar els justificants preceptius. 
 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ ALKANTARA PER LA CONVIVÈNCIA I LA 
DIVERSITAT pel projecte “Esport Taekwondo a viure”, per no presentar els justificants  
 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ D’EMPRESES AMB FINALITAT SOCIAL – 
ENTREM-HI pel projecte “Esport, Lleure i Inclusió Social”, per no presentar els justificants  
 Salut i Consum 

 Adjudicar a l’empresa AMBIENS, GESTIÓ RECURSOS AMBIENTALS, SL, el contracte 
administratiu dels serveis de control de la població de coloms de Vilafranca. 
 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat CELÍACS DE CATALUNYA pel projecte “Dinamització 
de la Delegació a Vilafranca del Penedès de dita Associació”, per no presentar els justificants  
 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 
DELEGACIÓ ALT PENEDÈS pel projecte “Activitats i conferències informatives sobre la diabetis” 
exercici 2012, per no presentar els justificants preceptius. 
 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 
DELEGACIÓ ALT PENEDÈS pel projecte “Activitats i conferències informatives sobre la diabetis” 
exercici 2013, per no presentar els justificants preceptius. 
 Anul·lar la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ TORNAR A SOMRIURE pel projecte 
“Tornar a somriure”, per no presentar els justificants preceptius. 
 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a PUJADÓ IL·LUMINACIÓ, SA, el contracte administratiu dels serveis de 
manteniment de les instal·lacions d’electricitat dels edificis municipals LOT 1. 
 Adjudicar a SERRALLERIA BELLUCH, SL, el contracte administratiu menor per les feines de 
serralleria a l’obra de Agrícol. 
 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA, per les obre 
d’execució d’una nova connexió  a la xarxa d’abastament a la finca situada al c. Consellers n 17. 
 Concedir llicència a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., per efectuar cala en vorera per 
la reparació de canalització de telecomunicacions al carrer Dr. Fleming núm. 154.  
 Concedir llicència a l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per la instal·lació de 
noves línies de baixa tensió, afectant al carrer Pacs del Penedès. 
 Concedir llicència d’obres majors a l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per a 
l’ampliació/renovació de la xarxa de subministrament,  afectant la Roda de Mar núm. 24. 
 Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres en l’immoble situat a  l’Av. d’Europa núm. 40-42. 
 



 Concedir llicència urbanística d’obres majors al DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres en l’immoble situat a l’Av. de Tarragona núm. 86. 
 Aprovar la modificació de projecte presentat per CEL URBÀ, SL, per les obres de construcció de 
dos edificis industrials sense ús en l’immoble situat a l’Av. de Tarragona núm. 143. 
 Aprovar i subscriure amb HABITAT3 el conveni de col·laboració en l’àmbit de les polítiques i 
programes socials d’habitatge. 
 Medi Ambient 

 Adjudicar a NOU VERD, S.C.C.L., el contracte administratiu dels serveis de manteniment de 
la zona plantada i enjardinada així com la gestió de l’equipament de l’àrea d’esbarjo de l’espai 
Muntanya de Sant Jaume. 
 Promoció Econòmica-Mercats 

 Aprovar les modificacions de les bases reguladores del procediment d’adjudicació de les 
autoritzacions dels llocs de venda vacants als mercats no sedentaris.  
 Promoció Turística 

 Aprovar i subscriure amb les parròquies de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat, conveni de 
col·laboració per la coordinació de les visites al patrimoni cultural de titularitat eclesial. 
 Cultura 

 Subscriure un conveni amb l’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE VILAFRANCA. 
 Subscriure un conveni amb la CORAL LAROC. 
 Relacions Internacionals 
 Ratificar l’Acord Marc de Cooperació Recíproca amb el DEPARTAMENT DE MAIPÚ (Argentina) 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1, de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler entre el carrer 
Tossa de Mar i el pont de Moja. 
 Aprovar la certificació núm. 3, de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via (Fase 2). 
Ratificar Decrets de L’Alcaldia  

 Contractació d’un conserge per donar suport al Centre Àgora. 
 Contractació d’ una auxiliar administrativa per donar suport a l’Oficina Local d’Habitatge. 
 Contractació de treballadors per a tasques d’auxiliar administratiu i de muntatge i   desmuntatge 
per activitats relacionades amb les arts escèniques. 
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