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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 

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

  
            
 Secretaria-Governació 

 Resoldre tres recursos per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament  
 Convivència i Ciutadania 

 Adjudicar a l’empresa ACTUA SCCL, el servei tècnic de primera acollida i convivència per al 
servei de Benestar Social. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni de col·laboració amb l’entitat Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes 
les víctimes del nazisme d’Espanya. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal la finca del 
c. Pines, 1-3, cantonada pl. Milà i Fontanals, 11. 
 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal la finca del 
c. Mare Ràfols, 14. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar en 
l’immoble del c. Sant Antoni M. Claret, 21. 
 Concedir llicència urbanística a INDECA PENEDES SL, per a obres de reforma i ampliació 
d’edifici existent en l’immoble de la Rbla. Nostra Senyora, 23. 
 Ocupació i Formació 

  Subscriure conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la realització d’un 
programa de Formació  i Inserció  (PFI), modalitat Pla de Transició al Treball (PTT). 
 Subscriure conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de St. Feliu i l’entitat NOU SET EI 
SCCL, per portar a terme l’Acció Integrada VILAFRANCA INCLUSIÓ. 
 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, la docència professionalitzadora pel PFI-PTT, amb el 
mòdul d’auxiliar de vivers i jardins. 
 Promoció Turística 

 Renovar per un any el contracte existent pel servei de restaurant de la mostra gastronòmica per 
la Fira del Gall, 2016. 
 Cultura 
 Subscriure un contracte de col·laboració i residència amb la Productora Flyhard. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació única de les obres al Baltà Elies de substitució de canonades d’aigua calenta 
sanitària 
 
                  Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RELACIONS I. Sol.licitud a la Generalitat “Penedès Sostenible i saludable”. 
OCUPACIO i F. Aprovació plans de treball i sol.licitar les subvencions  al SOC. 
ESPORTS.  Contractació del servei de programació, coordinació i arbitratges del programa 
   de competicions d’esport. 
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