
 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 
  
 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 4 d’abril  de 

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

               
 Hisenda 
 Satisfer a l’ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, la quota d’enguany com  
a membre de l’associació. 
 Aprovar una factura presentada per l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA 
SA, per subministrament d’ordinadors personals. 
 Declarar  d’especial interès o utilitat municipal, l’obra destinada a la reforma de local social 
de la colla Castellers Xicots de Vilafranca. 
 Aprovar una relació de baixa presentada per la Recaptadora de l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 Recursos Humans i Organització 

 Concedir a un treballador d’aquest Ajuntament una jubilació parcial i contractar temporalment 
amb un contracte de relleu un Tècnic/a de Promoció Econòmica. 
 Contractar un treballador social, amb un contracte laboral temporal per substitució d’un 
treballador/a . 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31, àtic 1. 
 Serveis Urbanístics 

 Declarar la caducitat de la llicència d’obres atorgada per la JGL de data 28/07/2008, per a 
obres de reforma i ampliació de l’habitatge del c. Bonaire, 1. 
 Aprovar els treballs per a l’ampliació de la terrassa de bar, situat al c. Amàlia Soler,126-128 
 Encarregar a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. com a mitja propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament, dur a terme les obres de la urbanització del carrer Oriol. 
 Adjudicar a l’empresa GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, SCCL, I NOU SET EMPRESA 
D’INSERCIO SCCL, UTE, el contracte de serveis complementaris de neteja d’edificis municipals i 
altres. 
 Medi Ambient 

 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions, de la convocatòria per a la concessió  d’ajuts a 
entitats privades i persones físiques, que programin activitats en el camp del medi ambient. 
 Promoció Econòmica 
 Subscriure un nou conveni per a l’exercici 2016 amb l’empresa COMUNICACIO VINÀRIA SL, 
empresa organitzadora i titular dels Premis Vinari dels vins Catalans. 
 Fer efectiu una aportació a la Fundació Pro-Penedès, per a tasques de desenvolupament del 
territori en la millora de l’ocupació. 
 Cultura 

 Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’adhesió de l’Ajuntament al Programa NITS A 
LA FRESCA 2016. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 13, de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
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