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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
      
 Secretaria-Governació 

 Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi núm. 19 el canvi del seu vehicle per a exercir el 
servei de taxi per un model nou de 7 places. 
      Recursos Humans i Organització 

 Aprovar la distribució de la quantia global del complement de productivitat. 
 Aprovar les quanties de repartiment dels fons de prestacions socials.  
 Procediment Sancionador 

 Resoldre l’ expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Serveis Socials 

 Sol·licitar a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació al mes aviat possible un 
habitatge de protecció oficial a causa d’una emergència econòmica i social. 
 Convivencia i Ciutadania 

 Prorrogar tres convenis de col.laboració amb: Consorci Sociosanitari de Vilafranca, Residència 
Inglada Via, i Associació Ressò, per tal de realitzar les mesures reparadores que es defineixin a 
l’entorn de Vilafranca.   
 Esports 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats esportives que 
promocionin activitats físiques i esportives de base per a joves de caire federat entre 9 i 18 anys. 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats esportives que 
programin activitats continuades físiques i d’esport amb col·lectius de mobilitat reduïda 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics per la practica d’activitats 
físiques i esportives continuades en ofertes fetes per AMPAS per infants en horari extraescolar. 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions als esportistes i equips 
esportius d’elit que puguin generar repercussió mediàtica per a la vila. 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats esportives i 
persones físiques que participin en competicions d’alt nivell, en condicions d’amateur. 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades persones 
físiques i societats que programin i executin grans esdeveniments puntuals, d’impacte econòmic. 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 
físiques, que programin activitats puntuals d’activitats físiques i l’esport. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni amb l’entitat LABDOO.ORG, per a col·laboració amb aquesta associació, que 
te com a finalitat a la reducció de deixalles electròniques. 
 Serveis Urbanistics 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat. 
 Modificar l’anterior acord de la JGL del 21/07/2008, de la llicència atorgada per la divisió 
horitzontal del c. Puigmoltó, 1-3. 
  Concedir llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar adossat en 
l’immoble situat a l’av. del Garraf, 127. 
  

 



 Medi Ambient 

 Adhesió al Fòrum d’Entitats de l’Estratègia Catalana, per a la renovació energètica d’edificis 
(ECREE). 
 Ocupació i Formació 

  Adjudicar a l’empresa ÀNIMA CONSULTING SL, el contracte administratiu de serveis: 
Desenvolupament del programa INNOVA PIME III. 
 Adjudicar a les empreses SFT EXPORTS, SL i ANDREW ASHURTS, el contracte administratiu de la 
formació en mòduls, del certificat de professionalitat CMOT0210 de gestió financera. 
 Adjudicar a l’empresa ÀNIMA CONSUSLTING SL, el contracte administratiu de serveis de 
l’execució del projecte Business Lab Vilafranca (BLV), de formació coaching i assessorament. 
 Atorgar en qualitat de patró de la Fundació INFORM, una aportació a fons perdut per donar 
suport a l’equilibri pressupostari de la fundació. 
 Cultura 

 Atorgar a la Comissió Onze de Setembre del Penedès, un import com a col·laboració a la 14a. 
Marxa de torxes. 
 Subscriure conveni de col·laboració amb la colla Jove Xiquets de Vilafranca. 
 Adjudicar a l’Associació Orquestra de Cambra de Vilafranca, la contractació d’una actuació 
musical a l’Auditori Municipal. 
 
   Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 
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