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

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

     

 Hisenda 

  Aprovar el compte de Gestió i Recaptació del 2015 presentat per l’Organisme de Gestió 

Tributaria de la Diputació de Barcelona.  

 Aprovar el compte de Gestió i Recaptació de multes de circulació del 2015 presentat per 

l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.  

 Secretaria-Governació 

 Concedir llicència Municipal ambiental a la societat ESTABLIMENTS VIENA SA. per a la instal·lació 

d’una activitat de restaurant B-3, amb terrassa exterior a l’Av. Tarragona, 143. 

 Recursos Humans i Organitzacio 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres, realitzats pel personal laboral i funcionari 

 Donar per finalitzada l’excedència especial i atorgar una excedència voluntària per interès 

particular a un responsable d’Equipaments.  

 Benestar Social 

 Subscriure conveni amb l’empresa MERCADONA, per regular condicions de la donació gratuïta i 

lliurament d’aliments al Càtering Social d’aquest Ajuntament. 

 Serveis Socials 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Fruita, 2. 2. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17,  5. 5. 

 Salut i Consum 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de control 

de la població de coloms de Vilafranca. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de control 

de la legionel·losi en instal·lacions municipals. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Concedir a l’entitat Suport Tibet, una prorroga per presentar la justificació del projecte 2571- 

pel·lícula documental. 

 Gent Gran 

 Prorrogar amb l’empresa NOU SET Empresa d’Inserció SCCL. el contracte administratiu dels 

serveis de consergeria i manteniment del Casal d’Avis de l’Espirall.            
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals a petició de la Diputació de Barcelona 

de les condicions urbanístiques de la finca rustica pol.17 parcel·la 37. 

 Aprovar la memòria valorada de les obres d’ampliació i millora de l’ús esportiu de les dues 

pistes exteriors del Pavelló de la Gamba, a la zona esportiva municipal. 

 Aprovar la memòria de l’actuació Vilafranca Inclusió II, un projecte local en favor de la cohesió 

social i rehabilitació d’habitatges 

 Aprovar l’estudi previ de les obres d’adequació de l’edifici de l’antic hospital al c. Sant Pere, per 

a espais municipal. 

 Aprovar el projecte d’execució de les obres de reurbanització del tram final del c. Menendez 

Pelayo. 
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 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació dels locals situats a la Ronda de Mar, 

109 i 117, per a la instal·lació d’oficines. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 

manteniment de les instal·lacions s d’electricitat dels edificis municipals 

 Adjudicar a Construccions F. Munné SA. el contracte administratiu de les obres de tancament 

de la sala Petita de l’Auditori Municipal. 

 Aprovar la modificació del projecte de les obres de condicionament d’una àrea d’esbarjo per a 

gossos a una zona verda del c. Papiol, adjudicat a Nou Verd SCCL, i a provar la certificació n.1 

 Sol·licitar a la Diputació de Barcelona cinc actuacions i els recursos, en el marc del Protocol 

Xarxa de Governs Locals 2016/2019, dins l’àmbit de les Meses de Concertació. 

 Adherir-se a la tercera prorroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

destinat a les entitats locals de Catalunya membres del consorci. 

 Aprovar i subscriure amb Som energia SCCL, un conveni de col·laboració pel desplegament de 

les eines necessàries per fomentar la producció d’energia renovables. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres d’instal·lació d’un aparell elevador en 

l’immoble del c. Espirall, 64-F. 

 Serveis Urbans 

 Modificar l’adjudicació a l’empresa LACROIX SEÑLALIZACION SA. del contracte de 

subministrament i instal·lació de senyals direccionals a l’av. Tarragona. 

 Promoció Turística 

 Subscriure amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració per la qual s’integrarà a la ruta 

Modernista de Vilafranca, la Casa Freixedas, seu del Consell Comarcal. 

 Cultura 

 Subscriure conveni de cooperació educativa amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per 

la incorporació d’una alumna al servei de cultura d’aquest Ajuntament. 

 Subscriure conveni de col·laboració amb la Colla Falcons de Vilafranca. 

  

 

Ratificar tres decrets d’alcaldia. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 
Pere Regull i Riba 

 

   

 

 


