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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 

2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

Hisenda 

Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 

30/09/2014, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

 Governació 

Concedir i denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència. 

Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi n.23 la matriculació del seu nou vehicle. 

 Recursos Humans  

 Aprovar la distribució de la quantia global del complement de productivitat 

 Aprovar les quanties de repartiment del fons de prestacions socials. 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar un procés selectiu d’una plaça d’auxiliar 

tècnic/a equipaments culturals. 

 Concedir a un treballador una llicència d’un mes de durada per assumptes personals. 

 Concedir a una treballadora una llicència de sis mesos de durada per assumptes personals. 

 Concedir a una treballadora familiar una pròrroga de l’excedència voluntària. 

 Assignar a una educadora social tasques de direcció del Centre Obert. 

 Ampliar la jornada laboral d’una treballadora de l’OAC. 

 Assignar a una auxiliar admva. un complement retributiu per tasques de superior categoria.  

 Contractar treballadors per a tasques de muntatge i desmuntatge d’activitats relacionades amb 

les arts escèniques. 

 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNIC.TARRAGONA, SA, (ICOT) el subministrament de 

10 ordinadors HP ProDesk 600 G1 SFF. 

 Estadistica-Informàtica 

 Satisfer a l’empresa municipal Foment de Terrassa SA. la quota anual com a membre del projecte 

“Xarxa El Perfil de la ciutat”, i donar-se de baixa per a l’exercici 2015. 

 Benestar Social 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Campanar, 8, 1. 2. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, 5, 2. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 16-22, Bl. 1, 1. 3.  

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de Vilafranca, 17, 5. 4.   

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 4, 1. 2. 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del passatge Luis Mata Acedo 27, 4.2. a 

nom de l’entitat Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús - Salut mental. 

Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar amb el Consorci Sociosanitari de Vilafranca el conveni de col�laboració per tal de 

realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de la vila. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència municipal per a la divisió horitzontal d’un local al c. Amalia Soler, 177 bxs. 

 Concedir llicència municipal per a la divisió horitzontal d’una finca al c. St. Sadurní, 54. 

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

mercats municipals. 
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 Acceptar un complement de preacord de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit de concertació de 

manteniment d’equipaments i espai públic, per a la rehabilitació de l’enològica. 

 Adjudicar a l’empresa GREGORIO HP SL, els treballs d’adequació de les oficines de L’OMIC i part 

del vestíbul de l’ajuntament 

Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL el contracte administratiu d’obres de 

“Remodelació de la Zona d’estacionament de vehicles al mercat de Sant Salvador”.   

 Actualitzar la renda mensual pel lloguer de les dependències de la policia local al c.Pati de Gall,16 

 Concedir llicència a JAZZ TELECOM, SAU, la connexió amb xarxa de fibra òptica a les xarxes 

existents al c. Manuel Barba i Roca. 

Concedir la llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., per realitzar canalització per vorera, per 

tal d’instal�lar fibra òptica a l’escola Dolors Piera i al nou Institut a l’avinguda d’ Europa. 

 Concedir llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS ABAT COPONS, 8, per a obres 

d’instal�lació d’un ascensor en el seu immoble. 

 Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL. la fiança dipositada en garantia de les 

obres d’urbanització al c. Puigmoltó. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de remodelació de l’espai entre blocs de la pl. 

Abat Blanc.  

 Medi Ambient 

 Aprovar una transferència bancària a Nou Verd, del saldo pendent de la bestreta inicial rebuda 

per part de la Comissió Europea, pel projecte “Vinyes per calor”. 

 Comerç i Turisme 

 Formalitzar compromís de col�laboració amb FESACOCUR, per a la celebració del 10è Campionat 

d’Avicultura al 2015. 

 Modificació del conveni marc amb les associacions de comerciants per les llums de Nadal-2014 

 Ocupació i Formació 

 Adjudicar a l’empresa 2003,SA, el contracte administratiu de subministrament i instal�lació 

d’estands i materials en règim de lloguer per les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató. 

Adjudicar a l’empresa FATSINI SL, el contracte administratiu de subministrament i instal�lació de 

carpes en règim de lloguer per les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató. 

 Subscriure conveni amb la  Diputació de Barcelona per a un programa de formació i Inserció 

(PFI) en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT). 

 Cultura 

 Satisfer al Consorci per a la Normalització Lingüística, l’import que correspon fer a aquest 

ajuntament del Servei de Català de Vilafranca i Alt Penedès. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2 i última de les reformes dels lavabos del CEIP Baltà Elias.  

 Aprovar la certificació n. 2 de les obres d’urbanització dels c. Sant Pau, Muralla dels Vallets i 

aparcament. 

        

Ratificar 7 resolucions del servei de Governació. 

 

   L’ALCALDE 
 
    
   

    Pere Regull i Riba 


