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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 

2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

   

Seguretat Ciutadana 

Subscriure amb el Servei Català de trànsit un conveni Marc de col·laboració en matèria de 

Seguretat viaria. 

 Hisenda-Tresoreria 

 Donar compte de l’informe de morositat a 30/06/2016, presentat pel Sr. Interventor i la Sra. 

Tresorera a 30/09/2016, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

 Aprovar una transferència de capital a la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS DE 

COMUNICACIÓ SL. 

 Recursos Humans i Organització 

 Atorgar a una funcionaria una ampliació de la seva excedència voluntària. 

 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Nord, 4 escala C, 1.  3. 

 Ensenyament 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat, en 

matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de redacció 

del projecte d’instal·lacions per a la reforma de l’edifici de l’antic hospital. 

 Aprovar i subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona, i Ajuntament d’Olèrdola per 

l’execució de les obres del projecte d’un camí de vianants a la carretera BV-2119. 

 Aprovar definitivament els projectes d’Estatus i Bases d’Actuació corresponent al polígon 

d’actuació urbanística 7 (Antiga UA 6) del POUM. 

 Abonar als diferents socis les quantitats corresponent al projecte “Vinyes per Calor” del 

programa LIFE. 

 Adjudicar a l’empresa ALUMBRADOS VARIOS SA (ALUVISA) el contracte administratiu per a la 

substitució de lluminàries de VSAP per LEDS al carrer Santa Clara i Igualada. 

 Complementar acords i aprovar l’acta núm. 3 de preus contradictoris i tancament de les obres 

d’urbanització del ps. Rafael Soler, i aprovar la certificació 15 i liquidació. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via àmbit 6, 

aparcament sobre la llosa. 

 Aprovar el contracte de rehabilitació i acord d’utilització d’ús, i projecte bàsic de rehabilitació 

dels habitatges de l’av. Tarragona, 52, pisos 2.4., 3. 3., i 4. 4.  

 Concedir llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS JOAN XXIII, 12, per a obres de 

millora de l’accessibilitat i instal·lació d’ascensor en l’immoble. 

 Medi Ambient 

 Aprovar i subscriure un conveni amb l’ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos, per a la 

realització del projecte per adequació del Camí de la Bleda. 

 Serveis Urbans 

 Autoritzar el doble sentit de circulació al c. Antoni Mestres Jané entre els c. Vilobí i Baldomer 

Lostau. 

 

 



 Promoció Econòmica 

 Concedir l’abonament de dues subvencions a la Mancomunitat Penedès Garraf, i el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès, atorgades per la Diputació de Barcelona. 

 Concedir subvencions a l’Associació de Comerciant del Centre vila, Unió de Botiguers i 

Comerciants de l’Espirall, i a l’Associació de Comerciants de la Girada, per a col·laboració en les 

despeses de la instal·lació de les llums de Nadal. 

 Ocupació i Formació 

  Subscriure un conveni amb la Fundació Pro-Penedès, per col.laboració en la implantació d’un 

model d’Innovació Empresarial i seguiment del Pla Estratègic del Penedès. 

 Aprovar l’addenda 1 al conveni marc de col.laboració per a la realització de l’Acció Integrada 

VILAFRANCA INCLUSIO, projecte local en favor de la cohesió social. 

 Cultura 

 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats i persones físiques que programin activitats 

culturals d’interès públic local. 

 Subscriure convenis amb les entitats: el Ball de Cotonines, i el Ball d’en Serrallonga. 

      Certificacions 

 Aprovar la certificació 2 i última de les obres a la calefacció i control de temperatura a l’escola 

Mas i Perera. 

   Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RR.HH Contractació d’un conserge especialista amb contracte laboral d’interinitat 

RR.HH Ampliació de jornada d’una conserge . 
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