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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 d’abril 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia. 

 Aprovar una addenda al conveni subscrit el 04/03/2013, amb el club Patí Vilafranca. 
 Hisenda. 
 Estimar la sol�licitud presentada per l’empresa SHOPITECA SL, en el sentit de procedir a la 
bonificació de la liquidació girada per la taxa per la llicència d’activitats. 
 Satisfer al CONSORCI PER A LA GESTIO INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, la quota anual 
com a municipi consorciat. 
 Governació. 

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

 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 
 Expedient sancionador contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal reguladora 
de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Recursos Humans. 
 Contractar una arquitecte tècnic per a la coordinació i control d’obres i projectes vinculat al 
projecte Vilafranca Inclusió. 
 Contractar un tutor/a amb contracte laboral temporal vinculat al programa Joves per l’Ocupació. 
 Compres i contractacions. 

 Adjudicar a l’empresa CABLEUROPA SAU (ONO), la renovació del contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu fixa. 
 Benestar Social. 
 Subscriure conveni amb el Centre de dia/Residència Llar d’Avis de la UEBE, per a l’impuls del 
Projecte solidari “Compartint Taula”. 
 Urbanisme. 
 Deixar sense efecte l’acord de contractació amb l’empresa ALVAREZ BELTRAN SA, pels treballs 
d’il�luminació del monument Milà i Fontanals, i adjudicar els treballs a l’empresa ELECTRICA GUELL SA 
 Adjudicar a l’empresa EIFFAGE ENERGIA, un contracte administratiu d’obres pel cablejat pel 
nou subministrament de 218 kw. a l’edifici de l’antic Incavi. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCTORA CALAF SAU, els treballs d’ampliació de les instal.lacions 
de l’antiga estació enològica. 
 Habitatge. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS PERE ROCA SA, el contracte d’obres de la substitució 
d’una coberta a l’edifici del c. de la Font, 2.  
 Projecte Pla de Barris de L’Espirall. 

 Adjudicar a l’empresa PROSEÑAL,SL el disseny, subministrament i instal�lació de senyalització 
comercial a la via pública dins el projecte d’intervenció Integral al Barri de l’Espirall. 
 Ocupació i Formació. 
 Aprovar la modificació del conveni de col�laboració amb el SOC, per al programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l’Ocupació”. 
 Mobilitat. 
 Millorar la senyalització de l’espai del Camp dels Rolls, restringint l’accés i habilitar una reserva 
d’estacionament per a motocicletes. 
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 Cultura. 
 Subscriure conveni amb l’associació de veïns de Sant Julià per a la cessió de l’Àliga de les ales 
obertes a l’esmentada Associació de Veïns, passant a ser l’Àliga de Sant Julià. 
 Solidaritat i Cooperació. 
 Subscriure conveni amb l’entitat ACAPS Wilaia Alt Penedès, per al programa de “Vacances en 
pau 2013”, destinat als campaments de refugiats Sahrauís. 
 Gent Gran. 

 Adjudicar a l’empresa L’ENCANT DEL PENEDES SA, el servei de càtering dels berenars per a la 
11a. festa de la Gent Gran a celebrar al Pavelló Firal. 
 Certificacions. 
 Aprovar una certificació relativa a les obres de l’entrada del mercat de Sant Salvador. 
 Aprovar una certificació relativa al servei de poda de part de l’arbrat de la vila. 
 
 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


