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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 de 
juliol  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
    

 Gabinet d’Alcaldia 
 Aprovar un contracte d’arrendament del local del c. Manuel Barba i Roca, 8, i cedir l’ús del 
local a l’Associació de veïns Barceloneta-Sant Magí. 
 Secretaria-Governació 

 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència.  
 Recursos Humans i Organització 

  Resoldre un recurs potestatiu de reposició interposat pel Col�legi Oficial d’Educador/es Socials de 
Catalunya. 
 Modificar les bases reguladores per a la selecció interina d’1 plaça de tècnic d’administració 
general adscrit al servei d’Hisenda. 
  Acordar una comissió de serveis al servei de Transparència Informació i Planificació General. 
 Traslladar a l’Auxiliar tècnic d’Inspector de Comerç a la unitat d’inspecció general del Servei 
d’Urbanisme de l’Àrea d’Acció territorial i Servei Urbans 
 Procediment Sancionador 

 Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Serveis Socials 

 Fer 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. 
 Subscriure conveni de col�laboració amb el comitè de la Cruz Roja Española a l’Alt Penedès, pel 
lliurament de targetes prepagament d’alimentació a famílies amb menors. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar l’addenda I al conveni de col�laboració amb l’entitat ACAPS Wilaia Alt Penedès, per 
contribuir al programa Vacances en Pau. 
 Serveis Urbanístics 

 Aprovar un document provisional del projecte constructiu “Camí de vianants a la carretera BV-
2119, tram Vilafranca/Moja. 
 Declarar les obres de reforma i ampliació del parc de Bombers del c. Espirall son d’especial 
interès municipal, i reconèixer una bonificació del 95% en ICIO i les taxes. 
 Aprovar els treballs complementaris de les obres d’adequació de l’aparcament del parc de les 
Sitges, a l’empresa Construccions Jordi Riera SL. 
 Resoldre un recurs de reposició contra l’expedient de contractació del servei públic de 
transport urbà de viatgers a Vilafranca. 
 Prorrogar el contracte amb l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNA, per la concessió 
administrativa del serveis de neteja de Vilafranca. 
 Instal�lar un nou grup de pilones automàtiques al carril de sortida de la pl. Jaume I.  
 Protecció Civil 
 Reconèixer voluntaris/es de l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Vilafranca. 
 Habitatges 

 Realitzar el pagament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la cessió de tres nous 
habitatges de titularitat pública. 
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 Deixar sense efecte una subvenció concedida per a la instal�lació de l’ascensor a l’edifici de la 
pl.Pau Casals, 15,per no fer efectiu el pagament de la quota extraordinària 

Promoció Econòmica 

 Adjudicar a l’empresa LINGPENEDES, SL (FEEDBACK) el servei de la campanya de dinamització 
comercial. 
 Promoció Turistica 

 Subscriure conveni amb la federació Española de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de 
Raza, per la celebració del 10è campionat d’Espanya a Vilafranca coincidint amb la Fira del Gall. 
 Cultura 

 Subscriure un acord de cessió de la partitura del Ball Solemne de l’Àliga de Vilafranca, per part 
del seu autor. 
 Subscriure conveni ce col�laboració amb la colla Jove de Xiquets de Vilafranca. 
      Certificacions 

 Aprovar la certificació 3, de les obres d’adequació de voreres 2014 
 Aprovar la certificació 3 de les obres d’adequació de l’aparcament del Parc de les Sitges 
   
 

Ratificar decrets d’alcaldia. 
 

 

L’ALCALDE 
 
 
 
 

Pere Regull i Riba 

 
 

 
 


