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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 de 
maig de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 

 Aprovar l’adhesió a l’esdeveniment “El Penedès a Barcelona” i satisfer una aportació  a 

l’Acadèmia Tastavins per tal de contribuir en les despeses . 

 Aprovar un conveni amb l’Acadèmia Tastavins de Sant Humbert del Penedès, de col�laboració 

per tal de subvencionar el cost de les diferents activitats realitzades en el festival VIJAZZ Penedès. 

 Governació 

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

davant establiments de  pública concurrència. 

 Modificar una llicència concedida per la JGL del 31/03/2014, d’ocupació de la via pública amb 

una atracció infantil a la pl. Penedès. 

 Deixar sense efecte l’expedient d’ampliació de l’ocupació de la via pública amb taules cadires i 

altres elements, davant establiments de pública concurrència. 

 Tres expedients sancionadors incoat contra tres ciutadans per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treball especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar procés selectiu de 5 places d’agent adscrit a 

la Policia Local. 

 Benestar Social 

 Acceptar un ajut de la Diputació de Barcelona, consistent en fons de prestació “Suport al servei 

de menjador de les escoles bressol municipals”. 

 Subscriure conveni amb l’assemblea Local de la Creu Roja a l’Alt Penedès, per col�laboració en 

actuacions d’àmbit social . 

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

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. torrelles de Foix, 21,  3. 1.  

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la pl. Pau Casals, 8, 3. 1.  

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2,  3. 1.  

 Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 1. 

 Ensenyament 

 Fer convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts econòmica a alumnes que pertanyen a 

famílies amb pocs ingressos. 

 Salut 

 Prorrogar amb l’empresa QUIPROCALT, SL, el contracte administratiu dels serveis de prevenció i 

control de la legionel�losi en les instal�lacions municipals. 

 Urbanisme 

 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les 

obres de remodelació de l’escola d’art Arsenal a l’edifici dels Trinitaris. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de subdivisió d’un habitatge el la planta segona en 

l’immoble de la rambla Nostra Senyora, 17, 2. 

  Aprovar inicialment el projecte per a la urbanització d’un tram del passeig Rafael Soler, sobre la 

llosa del ferrocarril. 

Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per a l’ampliació d ela xarxa de 

subministrament amb una línia subterrània de baixa tensió al c. La Parellada i dos mes. 
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Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per a l’ampliació d ela xarxa de 

subministrament amb una línia subterrània de baixa tensió al c. Ribera. 

Modificar l’acord de la JGL del 31/03/2014, en el sentit de rectificar el número de finca registral 

de la llicència concedida per una divisió en propietat horitzontal . 

 Medi Ambient 

 Aprovació dels ajuts i subvencions de la convocatòria pública a les entitats sense ànim de lucre 

que programin activitats en el camp del medi ambient. 

 Ocupació i Formació 

 Aprovar la dotació d’un incentiu econòmic mensual al joves que compleixin amb les condicions 

de participació del programa ”Joves per l’Ocupació” i satisfer l’ ajut segons informe de la tutora. 

 Encarregar a l’empresa DALEPH FORMACION SL. les tasques de dos mòduls formatius dins el 

marc del projecte Agrupem i Avancem II. 

  Comerç i Turisme 

 Modificar l’acord de la JGL del 07/04/2014, en el sentit de canviar un dels dies festius amb 

autorització d’obertura comercial. 

 Cultura 

 Subscriure un conveni amb la Universitat de Barcelona, per col�laborar en la programació dels 

cursos de “Els Juliols” 2014. 

 Esports 

 Modificar l’ acord de la JGL del 03/03/14, en el sentit d’excloure el consell Català de l’Esport del 

conveni de col�laboració amb la selecció catalana d’hoquei que representen territori de la vegueria 

Penedès. 

 Subscriure un conveni amb el club Fondistes Penedès, per a la planificació i organització de la 

cursa “10K Vilafranca”. 

 Gent Gran 

 Encarregar la realització d’activitats que es venen fent en els dos Casals d’Avis . 

 Adjudicar a l’empresa CAN PARDO SCP, el servei de càtering de 750 berenars per a la 12a. Festa 

de la Gent Gran. 

 Aprovar la certificació n. 2 dels serveis de subministrament i plantació d’arbrat. 

 Aprovar la factura per a la instal�lació de l’ascensor a la planta semi soterrani a l’Ateneu. 

 

Ratificar un Decret de l’Alcaldia  

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


