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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
              
 Secretaria-Governació 

 Autoritzar la incorporació d’un conductor a les llicències de taxi núm. 1. i  la núm. 24. 
 Recursos Humans i Organització 

 Ampliar la contractació per la prestació de tasques d’acomodació muntatge i desmuntatge durant 
el mes de juny, per activitats relacionades amb les arts escèniques. 
 Serveis Socials 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades que 
programin activitats en l’àmbit d’atenció social a les persones. 
 Concedir i/o denegar les subvencions corresponent a la convocatòria de l’any 2015, per 
facilitat l’accés a l’habitatge de lloguer. 
 Esports 

 Prorrogar la vigència del conveni establert amb el Club Fondistes Penedès, per la planificació 
de la Cursa “10k Vilafranca”. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar i subscriure conveni de col·laboració amb la Junta de Compensació de la UA20. 
 Aprovar i subscriure conveni de col·laboració amb la societat CIVIARQUITECTURA ECOLOGCA 
SLU, per a la cessió d’una parcel·la situada en el SUD 4 La Pelegrina, per aparcament municipal. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de substitució de canonades de l’aigua calenta al CEIP 
Baltà Elies. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de renovació de les lames de les finestres 2a. fase al 
CEIP Baltà Elies. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’impermeabilització i aïllament tèrmic de la coberta al 
CEIP Estalella Graells.  
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de millora del paviment tou del pati de la llar d’infants 
El Parquet. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP 
Cristòfor Mestre. 
 Aprovar inicialment tal i com ha estat presentat l’Estudi de Detall per a la concreció de 
característiques de construcció de les parcel·les del Sector Melió al ptge. Hort del Guineu. 
 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres de construcció d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, en l’immoble del passatge Hort del Guineu, 28. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per la canalització de serveis elèctrics 
amb nova línia subterrània de baixa tensió, afectant el c. Olèrdola, 27. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per a la renovació d’un tram de la 
xarxa d’abastament al c. Pere el Gran.   
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per obres de desviament d’un tram 
de la xarxa d’abastament a la Girada, afectant l’av. Europa i c. Moja. 
 Serveis Urbans 
 Aprovar l’acceptació un recurs tècnic per suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, 
horts públics i planejament urbanístic de la Diputació “Pla Xarxa Governs Locals 2016/19”. 
 Cultura 

 Adjudicar a l’empresa GRAFIQUES DEL FOIX SL, les impressions de publicitat del teatre Cal 
Bolet i l’Auditori Municipal, temporada 2016/2017. 



 Adjudicar a l’empresa LADISSENYADORA SCP, el servei de disseny dels elements publicitaris 
de la programació del teatre Cal Bolet i l’auditori Municipal. 
      Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 2, de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
 Aprovar la certificació núm. 1, de les obres d’adequació de local Casal per a la Igualtat. 
 Aprovar la certificació núm. 1, de les obres de tancament de la Sala Petita de l’Auditori. 
      Ratificar Decrets de L’Alcaldia i Resolucions 

 Contractació d’una conserge per substitució d’un treballador en situació de baixa mèdica 
 Aprovar una sol·licitud de subvenció  a la Generalitat de Catalunya, Dep. Governació Adm. 
Publiques i Habitatge, per a l’actuació: Vinseum Centre Nacional Cultura del Vi Fase, 2. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 
 
 

Pere Regull i Riba 
 

  
 
 
 
 

   
 

 


