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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 

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

 

 Hisenda 
 Resoldre una sol·licitud de bonificació de la quota integra de l’IBI. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció d’un/a Tècnic/a Superior en Dret del Servei 
de Recursos Humans. 
 Procediment Sancionador 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Benestar Social 

 Modificar l’acord de la JGL del 13/06/2016, en el sentit d’atorgar a 4 contribuents l’ajut per al 
pagament de l’IBI, bonificació del rebut de l’aigua i la taxa de gestió de residus . 
 Serveis Socials 

 Aprovar amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès un conveni de col·laboració econòmica per 
subvenir les despeses d’allotjament dels temporers de la campanya de la verema 2016. 
 Ensenyament 

 Satisfer a diferents escoles i instituts els imports corresponents als ajuts econòmics a 
l’escolarització del tercer trimestre. 
 Salut i Consum 

 Subscriure convenis de col·laboració a les entitats següents: ASSOCIACIÓ GINESTA i 
LLAMBRUSCA-ALZHEIMER PENEDES.  
 Esports 

 Satisfer a EMA Arsenal Institut Municipal de formació, els import dels costos del treballs per les 
activitats artístiques del programa “Les Tardes”. 
 Joventut 

 Subscriure conveni de col·laboració amb l’Associació juvenil COL.MU, col·lectiu musical per dur 
a terme les primeres jornades vilafranquines de cultura jamaicana. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar una transferència d’una bestreta a l’Association Espasse Marocain des Professionel 
Chefchaouen. 
 Participació Ciutadana i Voluntariat 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb la fundació Francesc Ferrer i Guardia, per dur a terme 
el projecte Panoràmic. 
 Serveis Urbanistics 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
elèctrica amb una línea subterrània de baixa tensió, afectant l’Av. Tarragona, 137. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
elèctrica amb una línea subterrània de baixa tensió, afectant el c. Ferrers, 12. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
elèctrica amb una línea subterrània de baixa tensió, afectant el c. Bisbe Morgades. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
elèctrica amb una línea subterrània de baixa tensió, afectant el c. Hort d’en Guineu 



 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa 
elèctrica amb una línea subterrània de baixa tensió, afectant el c. Lavern. 
 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SLU, per a l’ampliació de la xarxa de 
telecomunicacions afectant el c. Camí de la bleda. 
 Aprovar els preus contradictoris de les obres de tancament de la Sala petita de l’Auditori 
Municipal, adjudicades a CONSTRUCCIONS F.MUNNE, SA. 
 Aprovar les variacions d’amidaments i els preus contradictoris de les obres de  remodelació de 
l’espai entre blocs de la pl. Dr. Bonet 1 i 2. Adjudicades a CONSTRUCCIONS MUNNE SA. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa HPC IBERICA SA, les obres d’execució de la retirada de jocs existents, 
pavimentació i instal·lació de jocs al Parc del Molí d’en Rovira. 
 Cultura 

 Aprovar el contracte amb el consorci de l’Auditori i l’Orquestra, per a la representació del 
concert participatiu de “Cantagrans” a l’Auditori de Vilafranca. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació única relativa a les obres de renovació de les finestres 2a. fase al CEIP 
Baltà Elias. 
 

  Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RR.HH. Contractar diferents treballadors per a tasques de muntatge i desmuntatge per  
  activitats relacionades amb les arts escèniques. 
RR.HH. Contractació d’un treballador/a com a conserge especialista. 
SUM. Adjudicar a l’empresa PROSEÑAL el contracte de subministrament de senyals de  
  circulació. 
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