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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
  
 Hisenda 
 Aprovar una transferència de capital a l’empresa SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 
 Resoldre una petició a nom de VINSEUM per l’exempció de la taxa d’ocupació del sòl, vol i 
subsòl de la via pública, de la llicència d’obres realitzades al c. H. Clascar, 4. 
 Resoldre una petició de bonificació del 50% de la liquidació de la taxa de serveis d’intervenció 
integral en activitats i instal·lacions, referent a la llicència d’activitats al c. Dr. Fleming, 25-27. 
 Resoldre una petició de bonificació del 50% de la liquidació de la taxa de serveis d’intervenció 
integral en activitats i instal·lacions, referent a la llicència d’activitats al c. Ferrers, 35. 
 Concedir a tres famílies que tenen reconeguda la condició de família monoparental, la bonificació 
del 90% de la quota integra de l’IBI. 
 Secretaria-Governació 

 Concedir Llicència Municipal Ambiental a la societat MIGUEL TORRES SA , per a la legalització 
d’una activitat destinada a “sala de convencions i esdeveniments” al c. M.Torres Carbó, n. 6. 
 Concedir Llicència Municipal Ambiental a la societat CONSUM S.COOP.VALENCIANA, per a la 
legalització d’una activitat destinada a supermercat amb aparcament exterior, a l’Av.Tarragona 
 Convocar subhasta i aprovar plec de condicions per l’adjudicació de l’explotació per a servei de 
bar de tres veles o “carpes” durant els dies de la Festa Major. 
 Recursos Humans i Organització 

 Contractació de diferents treballadors en la modalitat de contracte d’obra i servei dins els Plans 
d’Ocupació, convocatòria Treballs als Barris. 
 Contractació de diferents treballadors en la modalitat de contracte de formació dins el projecte 
Casa d’Oficis de la Terra 5. 
 Contractació d’un/a tècnic mig A2, per al programa Joves en acció. 
 Contractació d’un/a tècnic mig A2, per al programa Itinerari d’Aprenentatge per persones 
adultes. 
 Compres i Contractació 

 Retornar a l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICASA SL. (SAVIA),la 
fiança dipositada en l’adjudicació de contracte. 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa NEXTRET SL, els serveis de manteniment actualització i gestió de la 
plataforma de servidors virtualitzats de l’ajuntament. 
 Serveis Socials 

 Acceptació d’un ajut de la Diputació de Barcelona pel programa complementari de serveis 
socials bàsics cohesió social i emergència energètica. 
 Aprovar una prorroga del conveni amb el comitè de la Cruz Roja Española a l’Alt Penedès, per 
col·laboració en les actuacions prioritàries que s’han de portar a terme en l’àmbit social. 
 Aprovar una prorroga del conveni de col·laboració amb el comitè de la Cruz Roja Española a 
l’Alt Penedès,pel projecte alberg humanitari en temps de verema/2016. 
 Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del c. Josep Tarradellas 16-22 bl.1-3.4. 
 Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 Atic.1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la plaça Felix Mestre Nutó, 6,  4. 1.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la plaça Felix Mestre Nutó, 8, 3. 2.  
 
 



 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, bl.1,  1. 1.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 21, 3. 1.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Font, 39, 2. 
  Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 2. 1. 
  Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 2. 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la Rbla., Nostra Senyora, 39,  2. 2.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la Rbla., Nostra Senyora, 39,  2. 3.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la Rbla., Nostra Senyora, 39,  3. 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la plaça Pau Casals, 1,  1. 2.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la Fruita, 3-5, 2. 2.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c.  Falcons de Vilafranca, 33, bxs. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 6. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Gelida, 17, 4. 5. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 3.6. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c.  Graupera, 42, 1. B. 
    Cessió temporal d’ús de l’habitatge del passatge Lluis Mata Acedo, 27, 4. 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c.  Eugeni d’Ors, 31 Atic.1.                                                         
 Cessió temporal de l’ús d’habitació i espais comuns de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3.1  
 Cessió temporal de l’ús d’habitació i espais comuns de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3.1 
 Ensenyament 

 Satisfer a diferents escoles i instituts la quantitat dels imports dels ajuts econòmics a 
l’escolarització del segons trimestre del curs 2015/2016. 
 Gent Gran 

 Subscriure conveni amb l’associació Gestora Casal del Tívoli, per a col·laboració en les 
activitats del Casal Municipal de la Gent Gran. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per a la modificació de divisió en propietat horitzontal de la finca 
del c. Jaume Balmes, 21. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al c. Jaume Balmes, 2. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma de local comercial en l’immoble situat al 
c. Pou de la Pina, 1. 
 Adjudicar a l’empresa SECE, SA el contracte administratiu dels serveis de manteniment de les 
instal·lacions d’enllumenat públic d’aquest Ajuntament. 
 Cultura 

 Subscriure convenis amb les entitat següents: Ball de Figuetaires, Coral Infantil l’Espinguet, 
Associació Joventuts Musicals, Societat Coral El Penedès, Associació Creatic i l’Agrupació Polifònica 
de Vilafranca. 
 Subscriure conveni amb l’Orquestra de Cambra del Penedès. 
 Subscriure convenis de col·laboració amb els Centres següents: Consorci Sociosanitari de 
Vilafranca (Centre Ricard Fortuny), Consorci Sociosanitari de l’Alt Penedès (Hospital), i Associació 
l’Espiga Penedès. 
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