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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de 
novembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

      
 Secretaria-Governació 

 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans I Organització 

 Contractar una Treballador/a Social mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat per 

substitució d’un treballador. 

 Modificar la jornada laboral d’una auxiliar educadora de les llars d’infants. 

 Nomenament del Cap del Serveis de Recursos Humans. 

 Aprovar una comissió de serveis per a tasques concretes, al Cap de Servei de Promoció 

Econòmica. 

 Prorrogar una comissió de serveis per a tasques de suport en el servei de Cultura. 

 Prorrogar la comissió de serveis del lloc de treball de Cap del Servei d’Ocupació i Formació. 

 Benestar Social 

 Resoldre la convocatòria per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades que 

programin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones. 

 Ensenyament 

Acceptar una subvenció, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, destinada al l’Escola de Música. 

 Salut i Consum 

 Subscriure amb l’entitat El Turó, Salut Mental, Associació de Familiars i Amics Alt Penedès, un 

conveni de col�laboració pel finançament de despeses al projecte S.A.F. 

 Subscriure amb l’entitat Associació Ginesta un conveni de col�laboració pel finançament de les 

despeses de l’entitat per les seves activitats generals. 

 Subscriure amb l’entitat Llambrusca-Alzheimer Penedès, un conveni de col�laboració pel 

finançament de les despeses de l’entitat per al desenvolupament dels seus projectes. 

 Esports 

 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració amb el Futbol Club Vilafranca. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte: 

Inundacions als Campaments de Refugiats Sahrauís. 

 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració amb FARMAMUNDI. 

 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració amb el Comitè Català de l’ACNUR. 
 Serveis Urbanistics 

 Aprovar el projecte d’execució de les sobres de construcció d’un pas i adequació de l’entorn del 

Camí de la Bleda. 

 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a la instal�lació de dos pals de fusta per 

l’enderroc d’un edifici al c. Rodolf Llorens i Jordana 

 Concedir llicència a l’ EMPRESA MUNICIPAL D’AIGUES DE VILAFRANCA SA, per renovació i reforç 

de la xarxa de sanejament del c. Sant Jaume. 
 Serveis Urbans 

 Acceptar la renuncia d’una part del seu contracte a l’empresa 9COVISEN SL, per les obres 

d’adequació genèrica de voreres. 
 Habitatges 
 Aprovar dos convenis per la rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer de la Fruita, 3-5. 
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 Promoció Turistica 

 Adjudicar a l’empresa Publipres Media SLU, el contracte de publicitat de la Fira del Gall 2015. 

 Adjudicar a ZETA GESTION DE MEDIOS SA, el contracte de publicitat de la Fira del Gall 2015, 

per la publicació d’un suplement especial a El Periódico de Catalunya. 

 Adjudicar a l’empresa Elèctrica Guell SA, el contracte de subministrament i muntatge 

d’instal�lacions elèctriques de la Fira del Gall, 2015. 

 Adjudicar a l’empresa TOTAL MUSEOLOGY, SL, el servei de diagnosi per a la primera fase (0) del 

projecte de dinamització turística del VINSEUM. 

 Cultura 

 Concedir i/o denegar subvencions a entitats privades i persones físiques que programin 

activitats culturals o festives  d’interès públic local. 

 Contractar el projecte participatiu “Cantania. Babaua les seves desventures de mimi”, del 

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. 

 Satisfer a VINSEUM, una aportació econòmica, com entitat gestora de la part econòmica del 

Festival MOST Penedès, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava. 

 Adjudicar a l’empresa R.G.B.MUSIC SL, els espectacles musicals Lax’n’Xics i De prop del grup 

LAX’N’BUSTO A L’Auditori Municipal. 

 Adjudicar a l’empresa Associació Orquestra de Cambra de Vilafranca, la contractació de dues 

actuacions musicals a l’Auditori Municipal. 

 Subscriure conveni amb l’Associació Artística Triskel. 
      Certificacions 

Aprovar la certificació 2 de les obres d’impermeabilitació i drenatges sobre la llosa del ferrocarril 

Aprovar la certificació 9 de les obres d’urbanització del ps. Rafael Soler. 
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