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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 de 
desembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 Governació 
 Concedir Llicència Municipal Ambiental per a la instal�lació d’una activitat d’estació de servei. 
 Resoldre dos expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 Concedir dues llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires, davant establiments de 
pública concurrència. 
 Donar de baixa l’ocupació de la via pública d’una paradeta, els dissabtes, davant d’un 
establiment. 
 Urbanisme 
 Adjudicar a MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge SL, el contracte administratiu dels serveis 
d’assistència tècnica, per a la direcció i liquidació de les obres d’urbanització del Pg. Rafael Soler  

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres d’urbanització del Pg. Rafael Soler i 
perllongament del carrer Tossa de Mar i Germanor. 

Adjudicar a SISTEMAS DE OFICINA DEL PENEDÈS, S.A. el contracte administratiu menor del 
subministrament i la instal�lació del sistema de projecció i pissarra a l’edifici de l’Enològica. 

Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres de millora de 
les instal�lacions d’enllumenat i climatització de la sala de conferències de l’edifici de l’Enològica. 

Adjudicar a SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES el contracte administratiu dels serveis 
de neteja dels mercats municipals. 

Aprovar el projecte d’execució dels treballs pel desballestament i buidat interior del mercat de la 
Pelegrina. 

Fer el pagament a la Diputació de Barcelona l’import corresponent al 20% del cost de l’actuació 
“Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i 
ambientals de Vilafranca”. 
 Concessió novament a la Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família la 
llicència urbanística per a la construcció d’un equipament de Centre Residencial d’Acció Educativa 

Habitatge 
 Acordar la destinació de l’Ajut del Fons de Prestació “Fons per Garantir el Lloguer Just de les 
Borses de Lloguer Social”  

Medi Ambient 
 Subscriure el conveni de col�laboració amb el consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la redacció 
del projecte, contractació i execució de l’“Arranjament del camí de Cal Salines a Pacs”. 
 Encarregar a l’empresa EFIENER ENGINYERIA l’assistència tecnològica a caves Codorniu en el 
marc del projecte LIFE 13 ENV/ES/000776 “Vinyes per calor”. 
 Encarregar a l’empresa SAVIA ENERGIA DE ARAGÓN l’assistència tecnològica a caves Vilarnau 
en el marc del projecte LIFE 13 ENV/ES/000776 “Vinyes per calor”. 
 Aprovar la convocatòria pública per a la concessió de les llicències d’ús privatiu del domini públic 
sobre horts de titularitat municipal. 

Aprovar l’adhesió al model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats intel�ligents. 
 Ocupació i Formació 
 Adjudicar la realització i el diagnosi i plans d’oportunitat i viabilitat de noves formes de gestió del 
desenvolupament econòmic, i l’estudi “Promovent la industria 3S a l’Alt Penedès”. 
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 Serveis Urbans 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del servei de retirada i 
adequació a normativa europea de diferents àrees de jocs infantils. 
 Aprovar el projecte per les obres d’execució de millores de l’enjardinament del Parc de les 
Sitges. 
 Adjudicar a l’empresa CONTROL-CAT 2012 SL el contracte administratiu menor del servei de 
consergeria i vigilància del cementiri municipal durant els caps de setmana i festius per l’any 2015. 
 Adjudicar a l’empresa MASSONI, SL  el contracte administratiu menor de subministrament i 
instal�lació de plantació arbustiva i reg als parterres de l’Av. de Tarragona. 
 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL, SL el contracte administratiu menor de les 
obres de rebaixos de voreres de diferents cruïlles de carrers de la Vila. 

Mobilitat 
 Aprovar la proposta de repintat de l’aparcament de Cal Rondina que proposa SABA. 
 Adjudicar a l’empresa PROSEÑAL SLU el contracte administratiu del subministrament de senyals 
de codi de circulació, plaques complementàries, suports i accessoris. 

Seguretat Ciutadana 
 Adjudicar a l’empresa TALLERES GARCIA, S.A. el subministrament d’un vehicle turisme marca 
Citroën. 
 Cultura 
 Aprovar el Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Presidència 
de la Diputació de Barcelona (2015-2018). 
 Subscriure el conveni de col�laboració amb el Centre Artístic del Penedès. 
 Subscriure un conveni amb la Parròquia de Santa Maria per a obres de restauració de la coberta 
general de la Basílica de Santa Maria. 
 Satisfer a la fundació Festa Major de vilafranca, una subvenció atorgada per l’Àrea de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, per col�laboració en les despeses de la FM 2014. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació núm. 1, relativa a l’obra d’urbanització d’un tram del carrer Santa Fe,
 Aprovar la certificació núm. 2 i última, relativa a la instal�lació del connexionat de la xarxa de 
comunicació a l’edifici de l’Enològica. 
 Aprovar la certificació núm. 3 relativa a l’obra Urbanització c. Muralla Vallets/Sant Pau. 

 
 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


