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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 7 d’abril 
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. 

 Aprovació a 1 de gener de 2014 de les variacions produïdes en el Padró Municipal d’Habitants 

durant l’any 2013. 

 Recursos Humans 

 Donar compliment a allò previst a la sentència 91/2014, i abonar les quanties meritades 

corresponents a la paga extra de desembre/2012. 

 Declarar vigent un contracte laboral de coordinació  i control d’obres i projectes  vinculats al 

programa Vilafranca Inclusió. 

 Benestar Social 

 Prorrogar amb Univers Penedès i l’equip tècnic de l’Escorxador un conveni de col�laboració per a 

dur a terme activitats d’interès social. 

 Cessió temporal d’us de l’habitatge del c. Font, 39, 3. 

 Cessió temporal d’us de l’habitatge del c. Font, 2, 2. 3. 

 Urbanisme 

 Prorrogar amb l’Associació Canina Esportiva Penedès (ACEP) el conveni de col�laboració per a la 

cessió gratuïta de l’ús d’uns terrenys a la zona esportiva. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’urbanització de la plaça abat Blanch. 

 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona, un recurs tècnic per a l’elaboració del Projecte executiu 

d’una Xarxa de calor amb Biomassa. 

 Comerç I Turisme 

 Adjudicar a l’empresa Vigilància i Seguretat 94, la vigilància de les Fires de Maig. 

 Encarregar a l’empresa 2003, SA. el subministrament,desmuntatge i lloguer del mobiliari de les 

fires de Maig. 

 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GUELL SA. els serveis de les instal�lacions elèctriques de les 

Fires de Maig. 

 Establir la voluntat de col�laboració amb la Creu Roja de l’Alt Penedès per les Fires de Maig. 

 Establir la voluntat de col�laboració amb la Fundació de la Festa Major per les Fires de Maig. 

 Aprovació dels dos dies festius amb autorització d’obertura comercial. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar l’acceptació de la cessió per part de la Diputació de Barcelona de 8 bancs de l’espai urbà  

 Mobilitat 

 Modificar la circulació de vehicles del c. del Sol 

 Protecio Civil 

Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Espectables Puntuals al Pavelló Firal de Vilafranca 

 Cultura 

     Sol�licitar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’adhesió de l’ajuntament de Vilafranca al 

programa NITS A LA FRESCA 2014. 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Associació Vilafranca sardanista. 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb la colla Castellera Xicots de Vilafranca. 
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 Joventut 

Modificar l’acord de la JGL del 03/02/2014, en el sentit d’esmenar el non de l’adjudicació del   

servei de vigilància i funcionament de la sala d’estudis de l’antic INCAVI. 

 

  

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


