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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 28 de 

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

 

 Alcaldia 

 Renovar el conveni amb el Casino Unió Comercial per a la cessió d’espais i instal·lacions. 

 Hisenda 

 Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2016 en relació al 

calendari fiscal per a l’any 2017 presentat per l’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. 

 Secretaria-Governació 

 Modificar l’acord de la JGL de data 14 de novembre de 2016 en relació a la llicència municipal 

de taxi núm. 24.  

 Recursos Humans i Organització 

 Contractar mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat, amb categoria laboral d’Auxiliar 

Administrativa, per substitució de treballador/a amb dret a reserva de lloc de treball. 

 Contractar mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat, amb categoria laboral de 

Treballadora Social, per substitució del percentatge de reducció d’una treballadora. 

 Procediment Sancionador 

 Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança municipal reguladora de la 

protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Benestar Social 

 Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats al lloguer d’habitatge a diferents 

col·lectius. 

 Serveis Socials 

 Fer una aportació addicional a l’Associació RESSÒ VILAFRANCA per participar en les despeses 

de funcionament del Rebost Solidari. 

 Ensenyament 

 Fer una aportació extraordinària a l’EPEL Institut municipal de Formació, per les despeses de 

personal i de funcionament de l’EPEL. 

 Solidaritat i cooperació 

 Fer una nova aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a la nova fase del 

Projecte 2773. 

 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a una segona fase del 

Projecte 2770. 

 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per al Projecte 2909. 

 Gent Gran 

 Subscriure amb l’Associació de Jubilats, Vídues i Mestresses de Casa “El Pilar de Vuit” conveni 

per a l’any 2016. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 

d’edificabilitat de la finca situada a l’avinguda de Barcelona núm. 22. 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 

d’edificabilitat de la finca situada al Sector de Mas Rabassa. 

 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, referent al Programa 

complementari de Suport a la inversió local. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de construcció d’un edifici 

plurifamiliar de nova planta en l’immoble situat al carrer Doctor Fleming, núm. 4. 



 Aprovar el projecte de execució de la obres d’urbanització de la vorera nord del carrer Moret, 

tram entre Pl. Era enrajolada i carrer de Pacs. 

 Adjudicar a GREGORIO HP, SL el contracte administratiu menor de les obres de reparació de 

les patologies detectades al Pavelló esportiu “la Gamba” 

 Serveis Urbans 

 Aprovar el projecte de les obres de reparació i adequació de voreres al barri de la Girada. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de l’àrea d’esbarjo de gossos al P.I de Llevant.  

 Promoció Econòmica 

 Subscriure el conveni de col·laboració amb l’Associació de comerciants del Centre Vila, per les 

despeses d’instal·lació de la pista de gel durant la campanya de Nadal 2016-2017. 

 Ocupació i Formació 

  Adjudicar a ANDREW ASHURST (ST.PAU’LS ENGLISH), el servei de docència per impartir la 

formació en el “Curs de guia enoturístic en anglès”. 

 Encarregar a l’empresa GRAU GRIELL GESTIÓ, SL, les tasques de docència de l’acció formativa 

“Coneixements administratius específics del sector vitivinícola”. 

 Cultura 

 Subscriure conveni amb el Ball de Panderos, en concepte d’ajut pel seu funcionament. 

 Subscriure amb als Castellers de Vilafranca, conveni de col·laboració per a l’any 2016. 

 Satisfer a VINSEUM, una aportació econòmica en concepte de col·laboració al Festival MOST 

Penedès 2016. 

 Nomenar Administradors i Administradores de la Festa Major 2017. 

 

Ratificar decrets de l’alcaldia i donar compte de resolució 

COMUNICACIÓ- Contractació del servei de distribució de les cartes i tríptics informatius del nou 

   Centre d’Atenció Primària (CAP). 

RRHH-  Modificació  del contracte de treball a jornada complerta i a un 66% de jornada 

   a dues Auxiliars Educadores de Llars d’Infants. 

RRHH-  Contractació, mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat fins a la  

   provisió reglamentària de la plaça, amb categoria laboral d’Oficial 2a   

   Manteniment General. 

BENESTAR SOCIAL- Aprovació de l’adhesió al Manifest institucional del 25 de novembre de 2016, 

   en relació al dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
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