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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 10 de 
novembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 Governació 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència. 
 Resoldre dos recursos contra reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament. 
 Recursos Humans 

 Aprovar una comissió de serveis per a tasques de suport al Servei d’Ensenyament. 
 Aprovar una comissió de serveis per a ocupar la plaça d’Educadora/Coordinador d’Escola Bressol. 
 Aprovar quatre comissions de serveis per tal d’ampliacions de jornada laboral i canvis 
d’adscripcions d’auxiliars i educadores de les Llars d’Infants. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa MOIXO ENGINYERIA INFORMÀTICA SL, el contracte administratiu de 
subministrament, instal�lació i posta en marxa d’un sistema de microsites. 
 Benestar Social 
 Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del carrer les Cabanyes, 27, 4.1. 
 Sol�licitar a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació el mes aviat possible un habitatge 
de protecció oficial a causa d’una emergència econòmica i social. 
 Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades que 
programin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones. 
 Ensenyament 
 Aprovar un conveni amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat pel finançament de 
cicles de formació de grau mitja i/o superior d’arts plàstiques i disseny a l’escola d’Art Arsenal. 
 Urbanisme 

 Concedir llicència municipal per a la divisió o segregació de la finca registral n. 31128 situada al 
pol. 30 parc. 55 La Sort. 
 Adjudicar a l’empresa ETRA BONAL SA, el contracte administratiu per la substitució de làmpades 
de vapor de sodi per LED, de l’enllumenat públic. 
 Concedir llicència a CABLEUROPA SAU (ONO) per a la interconnexió de xarxes de fibra òptica al 
c. Font de l’Avellaner cantonada Font de Sant Llorenç. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a la reparació de la línia 
subterrània, entre CT BD500 i CT DB260. 
 Retornar a l’empresa EIFFAGE ENERGIA SLU, la fiança dipositada per garantia d’obres de 
cablejat a l’antic Incavi. 
 Aprovar el projecte d’execució de les sobres d’urbanització de l’entorn del nou Centre d’Atenció 
Primaria CAP La Pelegrina. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS LA TABAQUISTA SL, els treballs del requisit d’estalvi 
energètic a l’edifici de l’Arxiu Comarcal. 
 Habitatge 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al subministrament i 
instal�lació d’un ascensor a l’edifici de la Rambla Nostra Senyora, 39. 

Medi Ambient 
 Aprovar les bases de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts pel programa de 
rehabilitació de façanes i millora de l’eficiència energètica dels habitatges al barri de l’Espirall . 
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 Adjudicació dels treballs de reparació de varis camins rurals del terme municipal. 
 Comerç i Turisme 
 Subscriure amb la Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall, un conveni de col�laboració per a 
la dinamització comercial de l’any 2014. 
 Subscriure amb l’Associació de Comerciants Centre Vila, un conveni de col�laboració per a la 
dinamització comercial de l’any 2014. 
 Aprovar un conveni amb l’empresa Bombons Cudié, SA. per a establir una relació de mecenatge 
durant la Fira del Gall 2014. 
 Aprovar un conveni amb l’empresa Cafés Novell SA. per a establir una relació de mecenatge 
durant la Fira del Gall 2014. 
 Aprovar amb l’associació “El Penedès Club Gastronòmic” un conveni de col�laboració en el marc 
de la Fira del Gall, 2014. 
 Serveis Urbans 
 Aprovar un projecte per a les obres d’instal�lació de gespa artificial a la pl. Fèlix Mestre Nutó. 
 Retornar a l’empresa NOU VERD SCCL, l’aval dipositat per garantia definitiva pel contracte del 
servei de neteja i manteniment de zones verdes. 
 Mobilitat 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al subministrament de 
senyals de codi de circulació, plaques, suports i accessoris. 
 Cultura 
 Subscriure un conveni amb la colla Falcons de Vilafranca. 
 Aprovar un conveni de col�laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per al programa 
“Nits a la Fresca al Penedès,2014”. 
 Adjudicar a l’empresa CARROSSES MALLOL, el lloguer de carrosses per a la Cavalcada de Reis 
2015. 
 Joventut 
 Subscriure conveni amb l’Associació Jove Cambra Internacional-Vilafranca per col�laboració amb 
el projecte del 46è Congrés Nacional de JCI Catalunya, que es realitzarà a Vilafranca. 
      Certificacions 
 Aprovar la certificació 1 d’obres de connexió de la xara de comunicacions a l’edifici de l’Enològica 

 
 

Ratificar decrets d’alcaldia de Recursos Humans i SUM 
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