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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 10 d’octubre de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
            

 Hisenda 
 Prorrogar amb l’empresa AULOCE, SAU (es-PUBLICO) el contracte de subscripció dels serveis 
d’una Plataforma d’Hisenda Local. 
 Resoldre una sol·licitud en la que demana la bonificació de la quota integra de l’impost sobre 
Bens i Immobles.  
 Resoldre una sol·licitud en la que demana la bonificació de la liquidació de la taxa de prestació 
de serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 
 Aprovar les bases del procés selectiu per a la provisió interna d’una plaça d’administratiu/va 
Secretaria General. 
 Procediment Sancionador 

Resoldre dos expedients sancionadors incoat contra dos ciutadans per incompliment de 
l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Benestar Social 

 Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
dinamització personal i tallers de memòria per a la gent gran. 
 Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
dinamització personal i organització d’activitats saludables per a la gent gran. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl.1, 5. 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2,  2. 3. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Ponent, 11,  1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del passatge Lluís Mata Acedo, 27, 4. 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 5. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del de la Fruita, 2,  2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic 1. 
 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a CONSTRUCCIONS PERE ROCA SA, el contracte administratiu de les obres de 
reforma a l’espai el Niu a l’escola Pau Boada. 
 Adjudicar els Lots 1-3 i 5 del contracte administratiu de les obres d’urbanització de l’Eix de la 
Via àmbit 6, aparcament sobre la llosa costat del c. Camp del Cellerot. 
 Serveis Urbans 

 Aprovar el projecte de les sobres de reparació i adequació de voreres al barri de Sant Julià. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNE SA, les obres d’adequació d’una zona 
d’esbarjo de gossos al polígon industrial de Llevant, final c. Santa Fe amb c. Lavern. 
  Promoció Econòmica 

  Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
disseny gràfic, comunicació i proposta de millora i dinamització per a les Fires de Maig. 
 Ocupació i Formació 
 Subscriure un conveni de col·laboració amb NOU SET EI, SCCL, per a la realització de l’Acció 
Integrada Vilafranca Inclusió, un projecte local en favor de la cohesió social. 



 Adjudicar a FUNDACIÓ CATALANA DE LLEURE EDUCATIU I SOCIO CULTURAL,FUNDACIÓ 
PRIVADA la docència del certificat professional Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i 
juvenil. 
 Cultura 

 Modificar el punt 7è de protecció de dades i data de vigència del conveni de col:elaboració amb 
la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura. 
  
           Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RR.HH - Contractació de diferents treballadors per a tasques relacionades amb les arts escèniques 
RR.HH – Contractació d’un Conserge Especialista amb un contracte laboral temporal. 
O.FORMACIÓ – Aprovar els plans de treball del Projecte de Treball als Barris . 
SUM -  Prorroga de contracte del servei de neteja amb l’empresa FUNDACIO PRIVADA MAS ALBORNA 
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