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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 21 de 

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

 

 

 Hisenda 

 Tramitar una sol·licitud de bonificació de l’Import sobre Béns Immobles. 

 Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2017 presentat per l’ORGANISME DE GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA. 

 Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Autoritzar al titular de la llicència núm. 1 del servei de taxi municipal, la incorporació d’un 

conductor. 

 Donar de baixa una conductora del servei de taxi municipal de les llicències núm. 3 i 14 

 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar la perllongació en el servei actiu a un funcionari d’habilitació estatal. 

 Prorrogar la comissió de serveis a un treballador del servei de Promoció Econòmica. 

 Traslladar una treballadora al Servei de Cultura. 

 Contractació mitjançant un contracte laboral temporal per obra i/o servei determinat amb 

categoria laboral de Tècnic Convivència. 

 Aprovar les quanties de repartiment dels fons d’estudi. 

 Serveis Socials 

 Prorrogar el contracte d’acord d’utilització de l’habitatge situat al carrer Campanar núm. 8, 1r 

2a.  

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Ferrers, núm. 54 1r. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Font, núm. 2, 2n 4a. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Fruita, núm. 3-5, 1r 2a 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Fruita, núm. 3-5, 2n 2a 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del C. Eugeni d’Ors, núm. 31, Àtic 1a 

 Serveis Urbanístics 

 Retornar a l’empresa ELÈCTRICA GÜELL, SA, la fiança dipositada en garantia del contracte de 

serveis de manteniment de les instal·lacions d’electricitat dels edificis municipals, LOT 2. 

 Retornar a l’empresa PUJADÓ IL·LUMINACIÓ, la fiança dipositada en garantia del contracte de 

serveis de manteniment de les instal·lacions d’electricitat dels edificis municipals, LOT 1. 

 Prorrogar amb l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES UBANES, SL, el contracte dels 

serveis de neteja de les Instal·lacions dels Mercats Municipals de Sant Salvador i Mercat de la Carn. 

 Prorrogar amb l’empresa KONE ELEVADORES, SA, el contracte de serveis de conservació i 

manteniment de les portes automàtiques dels edificis municipals. 

 Aprovar i subscriure l’autorització administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari 

pels treballs d’urbanització que afecten al Passeig Rafael Soler sobre la llosa del ferrocarril. 

 Concedir a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., la llicència d’obres majors 

per a la renovació de la xarxa d’abastament, obres tancament malles. 

 Concedir a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., la llicència d’obres majors 

per a la renovació de vàlvules de seccionament de la xarxa d’abastament. 

 Modificar les condicions del contracte amb la Unió Temporal d’Empreses GARBET, NETEJA I 

MANTENIMENT INTEGRAL, SCCL i NOU SET, SCCL UTE, dels serveis de neteja d’edificis municipals, 

escoles públiques i altres. 

 



 

 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa BASTER MARTIN SEGURIDAD, SL, el servei de vigilància de la Fira del Gall 

2016. 

 Adjudicar a l’empresa PUBLIPRESS MEDIA SLU, la contractació de la publicitat de la Fira del Gall 

2016 a La Vanguardia, Què fem? i al programa Via Lliure. 

 Adjudicar a l’empresa CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA, la contractació 

de la publicitat de la Fira del Gall 2016 als mitjans de comunicació TV3, C33 i C3/24, i als canals de 

ràdio Catalunya Informació i Catalunya Ràdio. 

 Adjudicar a l’empresa JEREZANA DE SERIGRAFIA PUBLICITÀRIA, S.L., el subministrament de 

copes per a la Fira del Gall 2016, la Festa del Xató i les visites turístiques de l’any 2017. 

 Adjudicar a l’empresa ELÈCTRICA GÜELL, SA, el contracte de subministrament i muntatge de les 

instal·lacions elèctriques de la Fira del Gall 2016. 

 Cultura 

 Ampliar el redactat de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2016 en relació 

al conveni amb la Coral Laroc. 

 Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 5 de les obres de construcció de l’edifici amb 12 allotjaments 

protegits i un local al carrer del Migdia núm. 22.  
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