
 

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

 
  
 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 14 de 
juliol de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

  

 Hisenda 
 Aprovar una bonificació del 50% de la taxa per prestació de Serveis d’intervenció integral de 
l’Administració Municipal en les activitats i instal�lacions. 
 Governació 
 Convocar i aprovar el plec de condicions de la subhasta per a l’adjudicació de l’explotació per a 
servei de bar de cinc veles o “carpes” a la rambla de Sant Francesc, Festa Major 2014. 

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

Modificar l’acord de JGL del 30/06/2014 en el qual es concedia llicència d’ocupació de la via 
pública amb taules cadires  davant de l’establiment situat a la Rambla de la Girada núm. 27.  
 Recursos Humans 
 Contractar una Auxiliar Administrativa, mitjançant un contracte laboral d’interinitat per la 
substitució d’una treballadora amb dret a reserva de lloc de treball. 
 Benestar Social 
 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitació amb dret a ús d’espais comuns a l’habitatge 
del carrer Joan XXIII, 7-9, 3r 1a. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1r. 
 Prorrogar per l’any 2014 el conveni de col�laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la 
Creu Roja a l’Alt Penedès per gestionar el servei de “PUNT DE TROBADA”. 

Ensenyament 
 Establir un conveni de col�laboració amb EDENRED ESPAÑA S.A. per la prestació a les seves 
empreses clients del servei de vals de llars d’infants. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per nova escomesa particular a la 
finca situada al carrer Bisbe Morgades núm. 43. 
 Aprovar els treballs complementaris de les obres “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA ABAT BLANCH”. 
 Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA CARBÓ, SL els treballs d’execució per a la renovació de les 
lames de les finestres exteriors de la façana principal CEIP Baltà Elias. 
 Adjudicar a l’empresa GLASSEG DESIGN, S.L. els treballs d’execució per a la renovació dels 
tancaments exteriors de la llar d’infants Sol Solet. 
 Concedir llicència urbanística d’obres majors a MERCADONA, SA per les obres de reforma en 
l’edifici comercial situat al carrer Francesc Macià núm. 3. 
 Aprovar el projecte d’execució Remodelació de les Instal�lacions Informàtica i Domòtica de 
l’Escola d’Art Arsenal. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra  “Substitució del sistema de distribució d’aigua 
calenta sanitària del pavelló de la Gamba de Vilafranca del Penedès”. 
 Concedir a la Generalitat de Catalunya-Ensenyament, llicència urbanística per a realitzar obres 
per instal�lació de 3 mòduls prefabricats per nou Institut a l’av. Europa, 40-42. 

Habitatge 
 Aprovar el conveni de col�laboració per a les obres de rehabilitació i pintura de la façana de 
l’edifici situat al carrer cort núm. 9.  
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  Promoció Econòmica 
  Aprovar una nova aportació econòmica, de caràcter extraordinari, a l’Associació AEI Innovi, per 
aquest any 2014. 
 Comerç i Turisme 

 Aprovar l’expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, dels serveis: Lloguer i instal�lació d’estands i material per a les Fires de Maig, 
la Fira del Gall i la Festa del Xató. 
 Aprovar l’expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques dels serveis: Lloguer i instal�lació de carpes per a les Fires de Maig, la Fira del 
Gall i la Festa del Xató. 
 Mobilitat 
 Satisfer a l’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA 
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU) l’import corresponent a la quota anual com a 
membre referent a l’exercici 2014. 
 Cultura 
 Subscriure conveni per a l’any 2014 amb Cine Club Vilafranca. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’urbanització del Carrer Guardiola costat oest de 
Vilafranca del Penedès. 

 
 

Ratificar 2 decrets d’alcaldia. 
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Pere Regull i Riba 
 
 


