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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 de maig  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 
 Secretaria-Governació 
 Autorització per a vendre material pirotècnic al c. Tossa de Mar, 22. 
 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del personal laboral i funcionari. 
 Contractar un Oficial 2a. de manteniment general adscrit als servei d’Acció Territorial i Serveis 
Urbans. 
 Prorrogar dues comissions de serveis un any mes, per a realitzar tasques de suport al servei 
d’Ensenyament. 
 Prorrogar una comissió de serveis un any mes, per a realitzar tasques de suport al servei de 
Promoció Econòmica. 
 Declarar extingida la relació laboral d’un treballador de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis urbans, 
amb motiu de la seva jubilació. 
 Concedir a un treballador d’aquest Ajuntament una jubilació parcial i contractació temporalment 
d’un substitut. 
 Procediment Sancionador 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Àrea 
 Acceptar ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatoria 
de Catàleg de Serveis 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016/2019.       
 Serveis Socials 
 Donar de baixa dues cessions d’ús temporal de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic 1. 
 Ensenyament 
 Fer convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts econòmics a alumnes de famílies amb pocs 
ingressos, perquè no es quedin al marge d’activitats bàsiques als centres educatius. 
 Deixar sense efecte el pagament satisfet a l’escola Delta Espiga en concepte d’ajuts econòmics 
a l’escolarització, ja que la documentació de justificació no es correcta. 
 Salut i Consum 
 Subscriure amb l’Associació Gats de Vilafranca, un conveni de col·laboració, en concepte de 
col·laborar en les despeses de l’entitat. 
 Esports 
 Subscriure amb Futbol Base Espirall - Les Clotes, un conveni de col·laboració en el finançament 
de club  i les activitats generals del club. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Subscriure conveni de col·laboració per al 2016, amb l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas. 
 Gent Gran 
 Subscriure conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal i Comitè de la Creu Roja 
Espanyola, pel manteniment del Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) per l’atenció a la dependència 
 Serveis Urbanístics 
 Satisfer a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, l’import total al cost de la direcció i de 
les obres d’urbanització del c. Abat Copons.  
 
 



 Complementar l’acord de la JGL del 04/04/2016, de l’aprovació del projecte i encàrrec a 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, de les obres d’urbanització del c. Oriol. 
 Retornar a l’empresa ENOR OBRES I SERVEIS SL, la fiança dipositada en garantia d’obres. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de pavimentació interior d’una nau de Cal 
Berger. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina 
en l’immoble situat al passatge de les Germanes Lara, 19. 
 Promoció Econòmica 
 Adjudicar a l’empresa COCINA HNOS.TORRES J&S, SL, el contracte de diferents actes de les 
Fires de Maig d’enguany. 
 Adjudicar a l’empresa Eléctrica Güell SA, el contracte d’instal·lació elèctrica de per les Fires de 
Maig d’enguany. 
 Promoció Turística 
 Aprovar la proposta de preus de venda al públic de material promocional de Vilafranca per 
comercialitzar a l’Oficina de Turisme. 
 Cultura 
 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que programin 
activitats culturals o festives d’interès públic local. 
 
 Ratificar Decrets de L’Alcaldia i Resolucions 
Benestar Social.  Petició a la Generalitat Departament Treball , Afers Socials i Famílies, subvencions per a 
Projectes. 
Ensenyament.  Sol·licitar al Dep.d’ensenyament de la Generalitat subvencions per a tres cicles  
de formació. 
Urbanisme.  Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules admves. dels serveis de  
manteniment d’enllumenat públic. 
Adjudicar a INTERCLCIMA PENEDES SL el contracte administratiu de la substitució i desplaçament de la 
caldera de l’Agrícola. 
Ocupació i F.  L’implementació de formació COMMUNITY MANAGER al CFO.Francesc Layret. 
Comerç i Fires.  Contractació del servei de vigilància de les Fires de Maig. 
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