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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de 
juliol  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

 Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera 

a 30/06/2015, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  

 Secretaria-Governació 

 Aprovar a data 1 de gener de 2015, les variacions produïdes en el Padró Municipal 

d’Habitants durant l’any 2014. 

 Aprovar la baixa de l’ocupació de la via pública d’una atracció infantil, davant un 

establiment de pública concurrència.  

Aprovar la baixa per jubilació de la llicència municipal de taxi número 4. 

Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar la relació de treballs especials i d’altres, realitzats pel personal laboral i 

funcionari d’aquest Ajuntament. 

 Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració educativa amb l’Escola Superior i 

Universitària FORMÀTIC Barcelona. 

 Declarar vigents dos contractes per obra o servei determinat, vinculats al Programa 

complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 

2012-2015. 

 Serveis Socials 

 Modificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de juny de 2015 en relació a 

la cessió temporal d’ús de l’habitatge del C. Gelida, núm. 17, 4t 5a. 

 Ensenyament 

 Aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives i el de 

prescripcions tècniques del subministrament de menús cuinats prèviament per l’empresa 

subministradora de menjar a les quatre llars municipals d’infants de Vilafranca. 

 Salut i Consum 

 Aprovar la convocatòria pública anual per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 

entitats privades sense ànim de lucre relacionades amb la salut de les persones. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar la transferència de l’aportació corresponent a l’exercici 2015 a l’Associació per 

al Desenvolupament Econòmic de Chefchaouen. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar el projecte d’execució i la despesa corresponent de les obres d’ordenació de 

les cruïlles Av. Europa/Germanor i Av. Europa/Tossa de Mar. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres d’ordenació de les 

cruïlles Av. Europa/Germanor i Av. Europa/Tossa de Mar. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per la instal·lació d’un ascensor, en 

l’immoble situat al carrer Pere el Gran núm. 37 bis. 

 Concedir llicència d’obres majors a JAZZ TELECOM SAU per diverses actuacions per 

canalització de telecomunicacions dins les obres de desplegament de la fibra òptica. 

 Adjudicar a MMI GESTIÓ D’ARQUITECTURA I PAISATGE, SL. el contracte administratiu 

per a la contractació dels serveis per a la redacció del projecte d’urbanització de l’espai de 

cobriment del ferrocarril: Fase II. 
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 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’insonorització de la sala In Company 

de l’edifici de l’enològica. 

 Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de renovació del cel ras i millora de 

les instal·lacions d’enllumenat del segon pis del CEIP Estalella i Graells. 

 Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació de la passera existent 

entre els edificis i els pilars exteriors del CEIP Pau Boada. 

 Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de remodelació de l’Escola d’Art 

Arsenal FASE II- Planta Primera a l’edifici dels Trinitaris. 

 Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació de la coberta del CEIP 

Cristòfor Mestre. 

 Concedir una pròrroga, fins el 31 de desembre de 2015, per a la finalització de les 

obres de rehabilitació de l’edifici plurifamiliar situat en la Plaça Anselm Clavé, núm. 10. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres d’instal·lació 

infraestructures 2 mòduls 150 per a nou Institut, a l’av. d’Europa núm. 40-42. 

 Serveis Urbans 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre PAVELLÓ POLIESPORTIU NOU. 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre PAVELLÓ POLIESPORTIU DE PATINATGE. 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre CAMP DE FUTBOL DE L’ESPIRALL. 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre CAMP DE FUTBOL DE VILAFRANCA. 

 Habitatges 

 Aprovar el conveni de col·laboració per la rehabilitació de la façana posterior de 

l’edifici de la plaça Constitució número 33 (carrer Campanar, núm. 36). 

 Aprovar la pròrroga del contracte de rehabilitació i acord d’utilització de l’edifici situat 

al carrer de la fruita número 3-5.  

 Promoció Turística 

 Aprovar les bases per a l’adjudicació del servei de restaurant de la mostra gastronòmica 

per la Fira del Gall 2015. 

 Cultura 

 Aprovar la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les entitats 

privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 

festives d’interès públic local durant el període que va de l’1 de setembre al 31 de 

desembre de 2015.  

 Certificacions 

 Aprovar la certificació número 4 relativa a l’obra “Rehabilitació del local de congelats 

Cadí, en el Mercat de Sant Salvador”. 

 Aprovar les certificacions números 3,4 i 5 relatives a les obres d’urbanització del Ps. 

Rafael Soler. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

Pere Regull i Riba 

 
 
 


