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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de 
febrer de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
  

 Alcaldia 
 Aprovar un conveni amb Vinseum Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, per a la cessió 
temporal en règim de comodat de cinc màquines vinícoles. 
 Governació 
 Resoldre un recurs de reposició d’una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament. 

Recursos Humans 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a Via 
Pública adscrita a Serveis Urbans. 
 Aprovar i autoritzar dues comissions de serveis per a un intercanvi de llocs de treball amb 
categoria d’Inspector de Policia Local. 
 Desestimar les peticions presentades per tres treballadors municipals amb categoria laboral 
d’Oficial 1a. grua. 
 Desestimar una al�legació per a l’exclusió de la llista d’ admesos i exclosos del procés selectiu 
d’una plaça d’auxiliar tècnic d’equipaments culturals. 
 Contractació de cinc treballadors per portar a terme plans locals d’ocupació. 
 Benestar Social 
 Establir conveni de col�laboració amb les Associacions Centre Vila, Comerç Espirall i Associació de 
comerciants de La Girada, pel Servei d’atenció telefònica per a situacions de violència masclista. 
 Ensenyament 
 Aprovar el conveni de col�laboració amb el Departament d’Ensenyament la Generalitat de 
Catalunya en matèria de Serveis Educatius.  
  Urbanisme 
 Estimar parcialment un recurs de reposició presentat per KEN 11, SL. contra l’acord de la JGL del 
22/12/2014, corresponent a l’expropiació de la finca del c. H. Clascar 4. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació de l’aparcament del parc de les Sitges, c. 
Manuel barba i Roca. 
 Subscriure un acord amb Endesa distribució Elèctrica SLU, pel soterrament de la línea de Mitja 
Tensió que travessa l’av. Tarragona, Av. El Vendrell. 
 Aprovar el pagament de la factura a SISTEMAN DE OFICINA DEL PENEDÈS SA. corresponent al 
contracte administratiu de subministrament i instal�lació del sistema de projecció a l’Enològica. 
 Concedir llicència urbanística a XEIGOTS FORMATGES I VINS SL, per a obres de reforma en nau 
existent en l’immoble del c. Comerç, 36. 
 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de desballestament i buidat interior del Mercat de 
La Pelegrina. 
 Habitatge 
 Satisfer a la propietària de l’habitatge de la pl. Milà i Fontanals, 4, 1. 2. l’import mensual 
revaloritzable anualment segons les variacions de l’IPC a partir del gener d’enguany. 
 Medi Ambient 
 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 
físiques que programin activitats d’interès públic local en el camp del medi ambient. 
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 Mobilitat 

 Aprovar la liquidació  del cànon presentat per l’empresa SABA Aparcamientos SA. corresponent 
al contracte 2014,  de l’explotació dels aparcaments de pl. Penedès,  Rbla. de St. Francesc. 

Cultura 
 Subscriure conveni amb la Universitat de Barcelona per col�laboració en la programació dels 
cursos Els Juliols, edició 2015. 
 Anul�lar la subvenció atorgada a la ASOCIACION HERMANDAD VIRGEN DE LA PUERTA DE 
VILAFRANCA, per no haver justificat l’activitat programada tal com és perceptiu. 
 Anul�lar la subvenció atorgada a l’ASSOCIACIO AMICS I VEÏNS DE LA Pl. VALL DEL CASTELL, 
festa c. Martires Street per no haver justificat l’activitat programada tal com és perceptiu. 
 Esports 
 Declarar deserta la licitació per adjudicar la concessió l’espai de la zona esportiva municipal per a 
l’activitat de bar, restaurant i activitats de dinamització. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Deixar sense efecte el conveni de col�laboració de l’any 2013, amb el Comitè Català de l’ACNUR, 
per motiu de causa major no s’han pogut executar les activitats programades. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació nom. 1 de les obres d’adequació de les oficines de l’OMIC. 
 Aprovar la certificació nom. 1 de les obres de remodelació de l’espai entre blocs de la pl. Abat 
Blanch, 1 i 2. 

 
Ratificar dos decrets d’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


