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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de 
març de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  

 Alcaldia 
 Subscriure un contracte administratiu menor de serveis de publicitat per promocionar i facilitar la 
difusió de les noticies esportives d’àmbit municipal. 
 Governació 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència. 

Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 
Donar-se per assabentat aquest Ajuntament de  les tarifes que Àltima, Serveis Funeraris 

Integrals  aplicarà enguany pels serveis del tanatori i altres de pompes fúnebres. 
Donar curs al pagament de les factures que presenti Àltima, Serveis Funeraris Integrals pels 

serveis funeraris prestats de conformitat amb l’Ordenança fiscal corresponent.  
Recursos Humans 

 Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Assignar la percepció del complement de disponibilitat a una tècnica de Cultura. 
 Atorgar a una administrativa una excedència voluntària per a tenir cura d’un fill. 
 Concedir una jubilació parcial i contractar un oficial 2. de manteniment general mitjançant 
contracte de relleu. 
 Contractar un auxiliar tècnic d’equipaments culturals en modalitat d’interinitat fins la provisió de 
la plaça. 
 Benestar Social 
 Acceptació d’ajut que atorga la Diputació de Barcelona consistent en fons de prestació  
“Finançament de l’àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg se serveis 2015. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AÏGUES DE VILAFRANCA SA, pe renovació i reforç 
de la xarxa de sanejament al c. Ferran. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament mitjançant nova línia subterrània de baixa tensió a l’Av. Montmell, 35. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament mitjançant nova línia subterrània de baixa tensió a l’Av. Montmell, 10. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament mitjançant nova línia subterrània de baixa tensió al c. Font de St. Llorenç. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de rehabilitació de les façanes del mercat de 
Sant Salvador. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de rehabilitació del local de congelats el Cadi en 
el mercat Sant Salvador. 
 Aprovar i subscriure conveni amb la Diputació de Barcelona per la participació amb els 
ajuntaments de Granollers, Igualada, Manresa, Mataró i Vilanova, Projecte SmartRegion. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres,  instal�lació i 
subministrament d’una caldera de biomassa amb combustible de sarment de la vinya 
 Aprovar un conveni per la rehabilitació de la façana de l’edifici de la plaça de la Vila, 1.  
 Adjudicar les parcel�les dels Horts Urbans del c. Francesc Candel al barri de l’Espirall. 
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 Cultura 
 Fer una convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions (formalitzades en convenis) 
l’objecte de la qual es la millora dels locals i instal�lacions d’entitats de la Vila. 
 Subscriure convenis amb: Ball d’en Serrallonga i l’Associació Ball de Diables de Vilafranca. 
 Deixar sense efecte una subvenció concedida a l’ANJI Penedès, perquè dita entitat no pot rebre 
cap subvenció provinent de l’administració pública. 
 Satisfer a L’ODISSEA ASSOCIACIÓ CULTURAL un import per portar a terme la XVIIa. Edició del 
Premi de Narrativa “El Lector de l’Odissea”. 
 Satisfer a Orquestra Simfònica del Vallès SAL, el pagament del cost que ha d’assumir 
l’ajuntament pel Concert de la Santa Espina a l’Auditori. 
 Aprovar un conveni de col�laboració amb els propietaris del Palau Baltà i Fòrum Baltà per 
manteniment i ús de l’edifici del Palau Baltà. 
 Gent Gran 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
consergeria i manteniment del Casal d’Avis de l’Espirall. 
 Certificacions-Factures  
 Aprovar la certificació n. 2 relativa al subministrament i plantació de l’arbrat a la vila. 
 Aprovar la factura del subministrament i instal�lació del sistema de projecció i pissarra, aules 
segona planta edifici de l’Enològica. 
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