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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 31 de 
març de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 Alcaldia 

 Rectificar dos acords de la JGL del 03/03/14 en el sentit de facultar als nous presidents de les 

Associacions de Veïns de les Clotes i  del Molí d’en Rovira, per a la signatura del nou conveni. 

 Hisenda 

 Fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2015/2017 de les entitats que integren la 

corporació Local. 

Governacio 

Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de  pública concurrència. 

Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 

reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Rectificar un acord de JGL de data 23/12/2013 

 Resolució final i declaratiu de la separació del servei d’un funcionari d’aquest ajuntament. 

 Benestar Social 

 Cessió temporal de l’ús de habitatge del c. Nord, 6, esc. B. 3. 3.  

 Cessió temporal de l’ús de habitatge del c. Gelida, 17,  4. 5.  

 Cessió temporal de l’ús de habitatge del c. Campanar, 8, 1. 2. 

 Cessió temporal de l’ús de habitatge del c. Graupera, 42, 2. B. 

 Cessió temporal de l’ús de habitatge del c. Graupera, 42, 3. B. 

 Cessió temporal de l’ús de habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 4. 

 Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar amb NOU SET Empresa d’Inserció SCCL. un conveni de col�laboració per les mesures 

reparadores de l’entorn comunitari de Vilafranca 

 Urbanisme 

 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació al passatge de les Sínies, 2. 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 

d’edificabilitat de la finca de l’av. Barcelona, 113. 

 Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal, i ús de l’immoble del c. Galceran, 

1 cantonada Ferres, 30-32 i Galceran 3. 

 Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal, i ús de l’immoble de la Rambla 

Nostra Senyora, 2 cantonada a La Parellada, 56. 

 Concedir a INDUSTRIAS DE BOLLERIA Y PASTELERIA LACAMBRA SA. una prorroga per a la 

finalització de les obres de rehabilitació de l’edifici plurifamiliar del c. Igualada, 6. 

 Habitatge 

 Aprovar amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya un conveni de col�laboració i encàrrec de 

gestions, relacionat a la borsa de mediació per al lloguer social. 

 Aprovar amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya un conveni de col�laboració i encàrrec de 

gestions, relacionat a l’Oficina Local d’Habitatge. 

 Promoció Econòmica 

 Aprovar amb la Cambra de Comerç i Industria de Barcelona, un conveni de col�laboració per 

posar en marxa un punt d’assessorament a la internacionalització d’empreses. 



 

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

 

 COMERÇ i TURISME 

 Autoritzar el traspàs de la parada n.1 de venda de peix i congelats del mercat sant Salvador. 

 Ocupació i Formació 

 Deixar sense efecte l’encàrrec acordat per JGL el 20/02/2014, de tasques formació del Pla 

formatiu de Creació i Gestió de Microempreses. 

 Encarregar les tasques de formació de les accions formatives pla formatiu de Creació i Gestió de 

Microempreses, mòduls de  Comercialització, UF Màrqueting i Planificació. 

 Subscriure amb la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf, i SERCOM,  un conveni de 

col�laboració, per a la realització de l’enquesta anual d’audiència de radio i televisió Vilafranca. 

 Cultura 

 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona que incorpori VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de 

Catalunya, com a ens instrumental de l’Ajuntament de Vilafranca a tots els efectes. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació 4 de la Urbanització del passatge Luis Mata Acedo. 

 Aprovar la certificació 2 de les obres d’ampliació de l’Escola de Música. 

 Aprovar la certificació 1 de les obres de rehabilitació a la coberta de l’edifici Casa Masllorens  

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


