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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 de maig  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

              
 

 

 Hisenda 
 Aprovar una relació de baixes de rebuts de l’IBI i taxa de gestió de residus a nom de la 
Societat Municipal d¡Habitatge de Vilafranca del Penedès SL. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Acceptar la col·laboració entre els Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament per a 
desenvolupar un cicle formatiu de grau superior de sistemes informàtics a l’Institut E. D’Ors. 
 Serveis Socials 

 Prorrogar el contracte d’acord d’utilització de l’habitatge del c. Campanar, 8,  1. 1. fins el 
mes d’octubre de 2017. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 3. A. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl.1,  5. 4.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la plaça Pau Casals, 8,  3. 1. 
 Esports 

 Aprovar l’addenda I al conveni de col·laboració per al 2016, amb el Club Patí Vilafranca. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar amb la Diputació de Barcelona el conveni específic que regula la col·laboració  en 
relació  al projecte de Suport a les politiques de dinamització a Chefchaouen Marroc 2.Fase. 
 Transferir a VINSEUM-Museu cultures del Vi de Catalunya, una aportació al projecte de 
Promoció al Departament de Canelones i Montevideo Rural (Uruguai). 
 Subscriure un conveni amb FARMAMUNDI per col·laboració a les seves activitats en favor de 
les persones refugiades. 
 Gent Gran 

 Adjudicar a l’empresa COCINA Y SABOR MEDITERRANEO SL, el subministrament d’àpats i 
atenció de menjador del projecte “Compartint Àpat”. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar dos informes dels serveis tècnics per les condicions urbanístiques i d’edificabilitat, 
de les finques del c. del Cava, núm. 6 i Rbla. Nostra Senyora 23-Migdia, 14. 
 Concedir llicència urbanística a HIPER ASIA TE, SL, per a obres de reformes interiors del 
local comercial,  de l’immoble situat al c. Ordal, 18. 
 Serveis Urbans 

 Aprovar l’ampliació del contracte amb l’empresa NOU VERD SCCL, del servei de neteja i 
manteniment de parcs, jardins i zones verdes, i enjardinades del passeig Rafael Soler. 
 Ocupació i Formació 
 Ampliar el termini, fins el 30 de juny de 2016,  de presentació de les sol·licituds i de les 
contractacions d’ajuts a empreses i entitats que tinguin un centre de treball a la comarca i 
contractin persones en situació d’atur, amb relació al projecte ADAPT PENEDÈS. 

Relacions Internacionals 
 Fer convocatòria per a la participació d’una delegació de joves de Vilafranca a la trobada de 
joves a Bühl. 
  

 

 



 

Cultura 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
realització dels espectacles i artificis pirotècnics de la Festa Major 2016. 
 Subscriure conveni amb Edicions Saldonar, pel qual l’ajuntament farà una aportació 
econòmica per a la publicació de l’obra guanyadora del premi de Poesia Manuel Milà i Fontanals. 
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