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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de 
Gener de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 Alcaldia 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb el club Pati Vilafranca 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Futbol Club Vilafranca 

Hisenda 
 Aprovar transferències corrents mensuals a la societat municipal SOCIETAT VILAFRANQUINA 
D’APARCAMENTS. 
 Aprovar una transferència corrent a l’empresa SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL. 
 Aprovar una relació de baixes del padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2014 
 Aprovar la liquidació presentada per l’ EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA per la 
taxa per aprofitament especial de domini públic. 
 Aprovar les factures presentades per l’ EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA per 
consum d’aigua de rec d’equipaments mpals. i consum d’aigua potable. 
 Governació 
 Prorrogar amb l’empresa MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SA. el contracte administratiu de serveis responsabilitat civil-patrimonial. 
 Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

Concedir 4 llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Recursos Humans 
 Declarar finalitzada la prestació de serveis amb la corporació d’un Caporal de la Policia Local, 
amb motiu de la seva jubilació. 
 Modificar la fitxa de lloc de treball 50002, Cap de servei de manteniment de la via pública. 
 Canvi d’adscripció d’una auxiliar administrativa de Serveis socials  al servei d’Hisenda. 
 Benestar Social 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb el consell Esportiu de l’Alt Penedès.  
 Sol�licitar al Consorci AOC l’alta al Servei Hèstia. 
 Urbanisme 

 Concedir una prorroga a la llicència concedida per a la finalització de les obres de reforma de 
l’edifici de la pl. Anselm Clavé 10. 
 Concedir llicència municipal per a la divisió o segregació de la finca situada al c. Camí de Cal 
Salines, 26. 
 Concedir llicència municipal per a l’agrupament de les finques situades a l’av. Tarragona 92 i 92 
bis. 
 Aprovar un informe emès pels Serveis Tècnics a petició de l’agencia Tributària per condicions  
urbanístiques i d’edificabilitat. 
 Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte per a la llicència concedida per JGL el 
30/09/11 per a la realització d’obres de reforma interior a la Rbla. Nostra Senyora, 17. 
 Habitatge 

 Deixar sense efecte la cessió d’us de l’habitatge del c. ferrers, 54 1. 
 Comerç i Turisme 
 Concessió autoritzacions de venda per al mercat no sedentari dels dimarts. 
 Concessió autoritzacions de venda per al mercat no sedentari dels dissabtes. 
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 Ocupació i Formació 

 Encarregar a un professional el servei docent del Pla formatiu: Promoció Turística Local i 
Informació al visitant: Anglès professional. 
 Encarregar a un professional el servei docent del Pla formatiu: Promoció Turística Local i 
Informació al visitant: Disseny de productes i gestió de qualitat. 
 Encarregar a un professional el servei docent del Pla formatiu: Promoció Turística Local i 
Informació al visitant: Promoció i comercialització, gestió informació i atenció al visitant. 
 Encarregar a un professional el servei docent del Pla formatiu: Promoció Turística Local i 
Informació al visitant: Organització del servei d’informació turística local. 
 Encarregar a un professional el servei docent del Pla formatiu: Promoció Turística Local i 
Informació al visitant: Procés de gestió i formació complementaria. 
 Encarregar a tres professionals el servei docent del Pla formatiu: Elaboració de vins i licors amb 
mòduls d’operacions de vinificació. 
 Encarregar a dos professionals el servei docent del Pla formatiu: Elaboració de vins i licors amb 
mòduls de matèries primes i instal�lacions de bodega. 
 Establir la temporalització i l’import dels pagaments amb NOU SET El, SCCL  per a l’acció 
Vilafranca Inclusió. 
 Aprovar l’addenda n. 2, al conveni marc de col�laboració per al desenvolupament del projecte 
Vilafranca Inclusió. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL. el contracte de servei de poda de diferents 
especies de l’arbrat de la Vila. 
 Adjudicar a l’empresa ISTEM S.L.U. el contracte administratiu de serveis de manteniment de les 
instal�lacions de calefacció ACS i gas als edificis municipals. 
 Proteció Civil 
 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat “Cursa 10 K”. 
 Cultura 
 Donar conformitat a una addenda del conveni de 22/04/2005 sobre la reforma del Museu, 
subscrit amb la Fundació Vinseum, la fundació Privada Caixa Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca 
 Efectuar una aportació econòmica a l’Escola de Musica M. Dolors Calvet, per despeses de 
personal i funcionament de l’Escola. 
 Gent Gran 

 Aprovar un conveni amb la Diputació de Barcelona per la regularització de la posada en marxa 
de la Unitat Mòbil de Teleassistència. 

Certificacions 
  Aprovar la certificació única de rehabilitació de forjat a Cal Berger. 
 

Ratificar decrets d’Alcaldia. 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 
 

Pere Regull i Riba 


