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

             
 Hisenda 
 Declarar la finca de la Rbla. Nostra Senyora, 43 propietat de l’entitat CENTRE ARTISTIC DEL 
PENEDES-L’AGRICOL, d’especial interès o utilitat municipal a efectes de la bonificació de l’IBI. 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Abonar a un Sergent de la policia local tasques d’Inspector en Cap per substitució en període de 
vacances del titular. 
 Ampliar la jornada de treball d’un conserge adscrit al servei de cultura, per substitució d’una 
baixa mèdica. 
 Compres i Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, pel subministrament 
d’equips d’impressió, multifunció i servei de manteniment. 
 Benestar Social 

 Ampliar a l’empresa ESPORT I LLEURE ALT PENEDES SL, (ELLAP), el contracte administratiu 
dels serveis d’un/a integrador/a social al Centre Obert “La finestra”. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 2. 6. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la Rbla. de la Generalitat, 67, 1. 3. 
 Ensenyament 

 Subscriure convenis de col�laboració amb diferents escoles de la Vila, per la prestació del 
servei de vetlladors/es en horari de menjador escolar, curs 2015/2016. 
 Gent Gran 

 Subscriure conveni amb l’Associació Gestora Casal del Tívoli, per col�laboració amb les 
activitats del Casal municipal de la Gent Gran del Tívoli. 
 Igualtat 

 Modificar l’acord de la JGL del 7/09/15, relatiu al contracte amb ELLA, Esport i Lleure Alt 
Penedès, en el sentit d’esmenar un error de càlcul amb l’IVA. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca situada a la 
plaça Anselm Clavé, 10. 
 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca situada al c. de 
La Font, 11. 
 Cancel�lació de la condició resolutòria que grava la finca del c. Dr. Fleming, 158, parcel�la núm. 
101, Sector Melió Residencial. 
 Cancel�lació de la condició resolutòria que grava la finca de l’av. del Garraf, 127, parcel�la 
núm. 73, Sector Melió Residencial. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a l’ampliació de la xarxa de 
subministrament amb nova línia subterrània al c. tossa de Mar, 48. 
 Aprovar el projecte de modificació de les lluminàries de les escales de l’edifici de l’Ateneu 
municipal. 
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 Aprovar el projecte d’execució de les obres de nou espai tancat a la planta baixa de l’edifici de 
la policia local al c. Patí del Gall, 16. 
 Tenir per presentat i aprovar el canvi de nom a favor de BUILDINGCENTER SAU, i concedir una 
prorroga per a la finalització de les obres a la Rbla. de la Generalitat,9 a 17. 
 Requerir a l’Asoc. Empresarios Autoescuelas Zona Vilafranca Penedès,  que en un termini de 
dos mesos satisfacin l’aportació en concepte de finançament d’obres d’ampliació del bar. 
 Retornar a l’empresa GESDIP, SAU, una fiança dipositada en garantia d’obres. 
 Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de millora de l’aïllament del sostre de la llar 
d’Infants el Parquet. 
 Medi Ambient 
 Subscriure amb la Fundació Escolar Sant Josep, un conveni de col�laboració per col�locar cinc 
jardineres, espai destinat a hort per part dels alumnes.  
 Promoció Turística 

 Subscriure conveni de col�laboració amb l’Associació La Carretera del Vi (LCDV) per promocionar 
l’enoturisme a vilafranca. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació 1 de les obres de reparació de la passera entre els edificis del CEIP Pau 
Boada. 

Aprovar la certificació 1 de les obres de remodelació de l’Escola d’Art Arsenal Fase II 
Aprovar la certificació 2 de les obres de millora de la Biblioteca Torres i Bages. 
Aprovar la certificació 3 de les obres de remodelació del carrer Mas i Perera. 

 Aprovar la certificació 5 de les obres d’urbanització de l’entorn del nou Centre d’Atenció Primària. 
Aprovar la certificació 3 i última de les obres de millora de les instal�lacions de l’enllumenat i 

climatització d’una sala de l’Enològica. 
Aprovar la certificació 1 de les obres de prevenció de legionel�losi al Camp de Futbol l’Espirall. 
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