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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de juny 
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. 

Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres, del personal laboral i funcionari. 
 Desestimar de manera integra un recurs potestatiu interposat per un funcionari d’aquest 
Ajuntament. 
 Realitzar una sol�licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya per obtenir col�laboració social de dos 
treballadors pel projecte REHABILITA. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa UNITRONICS COMUNICACIONS SA, el contracte administratiu dels serveis 
de manteniment i gestió de la plataforma de servidors virtualitzats. 
 Benestar Social 
 Subscriure conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, per les condicions de col�laboració 
al Casal d’Estiu i el Campus de Basquet, d’enguany. 
 Subscriure conveni amb la Mancomunitat Penedès Garraf, per a la gestió de colònies de gats al 
carrer. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl. 1, 5. 4. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 3. A. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la pl. Fèlix Mestre Nuto, 8, 3. 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitació i dret a ús d’espais comuns de l’habitatge del c. Joan XXIII, 
7-9, 3. 1.  
 Urbanisme 
 Modificar l’acord de la JGL del 20/01/2014, en el sentit de deixar sense efecte la segregació de la 
finca registral 581, i concedir la llicència de divisió o segregació de la finca registral 580. 
 Modificar l’acord de la JGL del 23/12/2013, en el sentit de rectificar les superfícies de la llicència 
concedida per la divisió horitzontal de la finca del c. Sta. Clara, 20-22. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la xarxa de 
subministrament d’electricitat de baixa tensió, afectant el c. Ribera. 
 Adjudicar a l’empresa SELCAT 09 SL. els treballs de col�locació d’un quadre elèctric al c. Manuel 
Barba i Roca. 
 Adjudicar a l’empresa Construccions F. MUNNE, SA. el contracte administratiu d’obres de la 
remodelació de l’Escola d’Art l’Arsenal i edifici dels Trinitaris. 
 Prorrogar amb l’empresa ETRA BONAL SA. el contracte de serveis de manteniment de les 
instal�lacions d’enllumenat públic de les vies públiques. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i salut de les obres de renovació de la gespa artificial al camp de 
futbol n.1 de Vilafranca. 

Habitatge 
 Reduir l’import actual de la renda de lloguer de l’habitatge del ptge. Luís Mata Acedo,27, 4. 2. 
 Medi Ambient 
 Vist els documents de renúncia, s’adjudica novament les parcel�les 11 i 13 dels horts urbans 
segons llista d’espera del sorteig públic del passat dia 8 d’abril. 



 

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

 

 Comerç i Turisme 
 Aprovació dels convenis de col�laboració amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila, 
Associació de Comerciants de l’Espirall, i Associació de Comerciants de La Girada. 
 Ocupació i Formació 
 Satisfer a la Fundació Pro Penedès, l’import de la subvenció concedida per la Diputació pel 
projecte III Pla Estratègic Penedès, i Responsabilitat social a les PIMES del Penedès. 
 Serveis Urbans 
 Aprovar l’expedient i plec de clàusules  administratives del serveis de neteja i manteniment de 
parcs, jardins i zones verdes del municipi. 
 Mobilitat 
 Instal�lar un nou grup de pilones automàtiques al carril de sortida de la plaça Jaume I. 

Cultura 
Subscriure conveni amb l’Associació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils. 
Esports 
Adjudicació del contracte dels serveis de disseny, implantació i gestió d’una cursa atlètica 

virtual per circuits balisats. 
Solidaritat i Cooperació 
Subscriure conveni amb l’entitat ACAPS Wilaia Alt Penedès, per col�laborar en el programa de 

cooperació Vacances en Pau, destinat als campaments refugiats sahrauís. 
       Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 2, de les obres d’enderroc de l’edifici del c. Migdia, 22. 

Aprovar la certificació n. 3 i última de les obres d’ampliació de l’escola de Música. 
Aprovar la certificació n. 1 de les obres d’urbanització del carrer Guardiola. 
Aprovar la certificació n. 1 dels treballs de reasfaltat de diferents carrers de la vila. 

 
Ratificar un Decret d’Alcaldia. 

 
 

L’ALCALDE 
 

 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 
 


