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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de 
maig de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  
Alcaldia 
Resoldre una reclamació d’una empresa, sobre facturació de la tarifa de clavegueram per part 

de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca. 
 Hisenda 
 Concedir una bestreta a reintegrar a la SOCIETAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE VILAFRANCA. 
 Aprovar una relació de baixes del servei de Mercats Municipals, presentada per l’ ORGANISME DE 
GESTIO TRIBUTARIA. 
 Governacio 
 Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de  pública concurrència. 
 Concedir dues autoritzacions per a la venda de productes pirotècnics en els locals comercials del 
c. Valls, i Tossa de Mar, 22. 
 Concedir llicència Municipal ambiental a la societat TALLERES LA CAMPIÑA SL, per a la 
legalització provisionalment  i a precari de l’activitat de rentat de vehicles a l’Av. Europa, 2. 
 Concedir llicència Municipal ambiental a la societat TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA, per a la 
legalització d’una activitat de base de telefonia mòbil al c. Eugeni d’Ors, 20. 
 Concedir llicència Municipal a la societat LLAXPEN SL, per a la reforma i ampliació de bar musical 
C-1 i sala de ball C-3, al local del c. Comerç cantonada Mare Ràfols. 
 Concedir llicència Municipal a la societat FRANCE TELECOM ESPAÑA SA, per a un canvi 
substancial d’una base de telefonia mòbil al c. La Granada, 33. 
 Recursos Humans 
 Reconèixer dues categories laborals segons proposta de la Comissió de Valoració de Cap de Grup 
i Oficial 1. 
 Benestar Social 
 Adjudicar a l’empresa ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS (ELLAP) el servei psicològic que es 
dona a través del SIAD. 
 Salut 

   Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives per als serveis de 
control de plagues al medi urbà  i als edificis i llocs públics. 
 Urbanisme 
 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per 
l’obra de renovació de la gespa artificial al camp de futbol 1. 
 Aprovar la modificació del projecte i de l’import del cost total de les obres d’urbanització del 
carrer Guardiola. 
 Prorrogar amb l’empresa PROJECTES D’ENGENYERIA I MANTENIMENT D’EXTINTORS SL. el 
contracte dels serveis de manteniment i revisió d’instal�lacions contra incendis de l’ajuntament 
 Medi Ambient 
 Adjudicació de les parcel�les 11, 12 i 13 dels horts urbans segons llista d’espera del sorteig públic 
del passat dia 8 d’abril. 
 Ocupació i Formació 
 Transferir a la fundació Pro Penedès, la quota d’adhesió al Servei Prodomicili 2014. 
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 Solidaritat i Cooperació 
 Prorrogar amb el comitè Català de l’ ACNUR, la vigència del conveni de col�laboració fins el 
30/06/2014. 
 
  

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


