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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 de 
desembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
   

 Governació 

 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 

establiments de pública concurrència. 

Recursos Humans 

 Autoritzar a l’Institut Municipal de formació a realitzar la convocatòria per a la provisió d’una 

plaça de Director/a de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya. 

 Benestar Social 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 3 bloc.1, 2. 5. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 16-22, bl. 1, 5. 4. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer, Font, 39, 2. 

 Urbanisme 

 Tenir per presentada i aprovar la modificació de la llicència concedida a GESDIP SAU, per a obres 

d’ampliació d’un edifici per a la implantació d’un establiment comercial . 

 Aprovar el projecte d’execució de les obres de millora de la Biblioteca Torres i Bages. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres de 

rehabilitació del local de congelats al mercat Sant Salvador. 

 Adjudicar a l’empresa ETRA BONAL SA. el contracte administratiu menor per a la substitució de 

lluminàries de VSAP 250W per LED. 

 Adjudicar a l’empresa SISTEMAS DE OFICINA DEL PENEDES SA. el contracte administratiu 

menor, treballs d’instal�lació d’un sistema de projecció i sonorització de l’auditori de l’Enològica. 

 Adjudicar a l’empresa SISTEMAS DE OFICINA DEL PENEDES SA. el contracte administratiu 

menor, treballs d’instal�lació d’un sistema de projecció i sonorització d’una sala a l’Enològica. 

 Adjudicar a l’empresa CLIMA PENEDES, SL, els treballs d’instal�lació  de la ventilació del 

soterrani de l’edifici de l’Enològica. 

 Aprovar i subscriure un conveni amb la societat RAPEJUN SL, per a la cessió temporal d’ús de la 

part d’una finca no edificada al c. Progrés, 48. 

 Satisfer a la Junta de compensació del sector industrial “Els Cireres”, l’import de la setena 

derrama meritada per les obres d’urbanització del sector. 

 Comerç i Turisme 

 Adjudicar a l’empresa BS QUALITY STAFF, SL, el servei de vigilància per la Fira del Gall 2014. 

Autoritzar la transmissió de la parada n. 2 dedicada a l’activitat de bar, del Mercat Municipal de 

Sant Salvador. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa INEROAD SL, el servei de repintat de marques vials segons necessitats de 

l’any. 

 Adjudicar a l’empresa SABACAUCHO SAU, el subministrament de pilones toves i bases 

d’encofrar. 

 Mobilitat 

 Retirar les pilones de la vorera del costat dels números parells del c. La Paloma. 

 Modificar la senyalització i retirar el reductor de velocitat del tram davant la porta secundària del 

Cementiri. 

 Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Residència Mare Ràfols. 



 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 

 

 Cultura 

 Subscriure convenis amb les següents entitats: Ball dels Pastorets de Vilafranca, Capgrossos de 

Vilafranca, Associació Ball Pla de Vilafranca, Ball de Figuetaires. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar una addenda al conveni vigent amb la colla Castellers de Vilafranca, per al finançament 

de les activitats del projecte d’Enfortiment dels Castellers a Xile. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2. De les obres d’adequació d’instal�lacions a l’escola d’art Arsenal. 

 

 

Ratificar un decret d’alcaldia. 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


