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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 7 de juliol 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 

 Satisfer a l’Acadèmia Tastavins Penedès, una quantitat per tal de contribuir al cost puntual de 

l’obertura de la sala de tast Espais Penedès a Barcelona. 

 Acceptació d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, destinada a les despeses de 

la celebració de la Festa Major, d’enguany. 

 Governació 

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

davant establiments de  pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Modificar la quantia a percebre pel complement de disponibilitat d’una tècnica de Cultura. 

 Abonar a un sergent de la Policia local un complement salarial pels períodes de substitució a 

l’Inspector de la policia Local. 

 Compres i Contractació 

 Prorrogar amb Gas Natural Servicios SDG, SA l’acord marc de subministrament de gas natural 

destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 Benestar Social 

 Prorrogar per l’any 2014 el conveni de col�laboració amb diferents institucions de Vilafranca, per 

crear i coordinar el Banc d’Intercanvi d’ajuts Tècnics (BAT) per l’atenció a la dependència 

 Ensenyament 

 Prorrogar amb l’empresa SERHS FOOD AREA SL, el contracte administratiu del subministrament 

de menús cuinats prèviament a les quatre llars municipals d’infants. 

 Urbanisme 

 Acceptar la dissolució de la Junta de Compensació del Pla del Diable. 

 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació, i plec de clàusules administratives per a 

la construcció d’un nou camp de futbol 7, annex al camp 1, del Complex Esportiu Municipal. 

Aprovar l’expedient de contractació, plec de clàusules administratives i les prescripcions 

tècniques per als serveis de consultoria pel projecte “Vinyes per Calor” del programa LIFE. 

 Encarregar a l’empresa Seeger Engineering International GmbH, la redacció del projecte 

executiu i la direcció de la instal�lació de la xarxa pública de calor al barri de La Girada. 

 Aprovar la modificació de l’import de l’adjudicació a l’empresa Selcat 09, SL, i aprovar la 

certificació 1, de l col�locació d’un quadre elèctric al barri de la Barceloneta. 

 Comerç i Turisme 

 Modificar l’import de l’encàrrec inicial a l’empresa 2003, SA. pel subministrament muntatge i 

lloguer de mobiliari de les instal�lacions de les fires de Maig. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar l’acceptació de la Diputació de Barcelona, la cessió de 5 papereres de plàstic reciclat en 

el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 Aprovar l’acceptació de la Diputació de Barcelona, la cessió de 8 bancs de l’espai urbà en el marc 

del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 Cultura 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades o persones 

físiques que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 
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 Solidaritat i Cooperació. 

 Aprovar segons convocatòria pública la concessió d’ajuts i subvencions, dels projectes de 

Solidaritat i Cooperació del 2014 . 

 Aprovar el Conveni Específic que regula la col�laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès i la Diputació de Barcelona en relació al projecte “Suport a les polítiques locals de 

dinamització del teixit productiu a Chefchaouen – Marroc”. 

 

 

Certificacions-Factures 

 Aprovar el pagament de la factura a l’empresa BATLLE i ROIG C.B. Arquitectes, relativa a la 

redacció del projecte d’urbanització del passeig Rafael Soler . 

 

 

Ratificar un decret d’alcaldia. 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 


