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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 4 de maig 
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Alcaldia 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Acadèmia Tastavins de Sant Humbert. 
 Governació 
 Resoldre peticions de llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de pública concurrència. 
 Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi núm. 16 la matriculació del seu nou vehicle. 

Recursos Humans 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar el procés selectiu de 4 places d’Agents de 
Policia Local en sistema de concurs-oposició. 
 Contractar un/a Tècnic/a Via Pública en modalitat d’interinitat. 
 Benestar Social 
 Satisfer a la fundació Pinnae, l’import corresponent a les factures de subministrament elèctric 
dels dos Casals d’Avis, del c. Parlament i c. Gelida. 
 Aprovar la incorporació i adaptació de manera perceptiva el llenguatge dels textos a tots el 
convenis, acords, notes informatives, etc. que signi l’Ajuntament de Vilafranca. 
 Sol�licitar a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació al mes aviat possible d’un 
habitatge de protecció oficial a Vilafranca a causa d’emergència econòmica i social. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge de la pl. Milà i Fontanals, 4,  1. 2. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Graupera, 42,   1.  B. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Ferrers, 54, 2. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Campanar, 8,  1.  2. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Galceran 5,  2. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl.1, 1. 3. 
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17,  5. 4.  
 Cessió temporal de l’ús d l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 At. 1. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’habitatge unifamiliar al c. Nord, 49. 
 Concedir llicència urbanística a PROSENEMUT SL per a l’ocupació parcial i ús de l’edifici 
plurifamiliar al c. Sant Jordi, 7. 
 Concedir llicència urbanística a MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, per a l’ocupació i ús de 
l’edificació de laboratori intercomarcal de salut pública. 
 Prorrogar amb l’empresa ETRA BONAL SA, el contracte dels servei de manteniment de les 
instal�lacions d’enllumenat públic . 
 Cancel�lar la condició resolutòria de la finca registral num. 27678 del Ps. Juan Fuster, 11, amb 
expressa renuncia d’aquest Ajuntament, com a titular dels drets sobre la finca. 
 Modificar el titular de l’expedient i de la llicència concedida el 29/09/2014, en favor de la 
Comunitat de Propietaris de la Pl. Pau Casals, 12. 
 Modificar el titular de l’expedient i de la llicència concedida el 29/09/2014, en favor de la 
Comunitat de Propietaris de la Pl. Pau Casals, 13. 
 Modificar el titular de l’expedient i de la llicència concedida el 29/09/2014, en favor de la 
Comunitat de Propietaris de la Pl. Pau Casals, 15. 
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 Protecció Civil 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Llar d’Infants Lola Anglada. 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Llar d’Infants Sol Solet. 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Llar d’Infants El Parquet. 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Llar d’Infants L’Enxaneta. 
 Cultura 
 Atorgar una subvenció a la Fundació Festa Major de Vilafranca, en concepte d’aportació a la 
Festa Major 2015. 
 Subscriure conveni de col�laboració en concepte d’aportació econòmica per les activitats de la 
Capitalitat Cultural Catalana Vilafranca 2015, amb les entitats següents: Associació Entre Tots, Grup 
d’Interès en la Fisioteràpia de l’alt Penedès,Associació de Veïns Sant Julià, Centre Excursionista del 
Penedès, Associació Sons Musicals, AMPERT, Club Natació Vilafranca, Club Bitlles Vilafranca, Societat 
Catalana de Filosofia, Moviment Coral Català, Ball de Diables de Vilafranca, Societat Coral El Penedès 
“El Coro”, Falcons de Vilafranca, Institut d’estudis Penedesencs, Institut Ramon Muntaner, Club 
Triatló Miostaf, Plataforma per una Vegueria Pròpia, Associació Amants dels Cavalls Sant Antoni 
Penedès, Associació Casal Popular de Vilafranca, Jazz Club Vilafranca, Associació Musikultural el 
Jardin del Tio Aquiles. 
 Esports 
 Prorrogar a l’empresa OVERTIME CONSULTING SL, els serveis de cardioprotecció de les 
instal�lacions esportives municipals per dos anys. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per Resposta als efectes del 
terratrèmol a Nepal. 
 Subscriure un conveni ce col�laboració amb l’ACAPS Wilaia alt Penedès, per les activitats en el 
camp de Vacances en Pau-Colónies per a infants sahrahuís. 
 Certificacions 
 Aprovar la certificació 2,  del contracte de direcció i liquidació de les obres al ps. Rafael Soler. 
 

Ratificar tres decrets d’alcaldia. 
 

 

  

L’ALCALDE 
 

 

 

Pere Regull i Riba 


