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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 d’abril 
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 
 Acceptació d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona destinada a col�laborar en les 
despeses de celebració de la Festa Major. 
 Demanar a l’associació de veïns del Centre-Vila, el retorn de la diferencia d’una subvenció 
concedida, atès que no s’ha justificat l’activitat. 
 Governació 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència. 
 Resoldre dos expedients de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Autoritzar al titulat de les llicències d’auto taxi n. 3 i 14 la incorporació d’un conductor.  
 Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi n. 11, la matriculació del seu vehicle . 

Recursos Humans 
 Declarar finalitzada la prestació del serveis de tres Agents de la Policia Local, per la seva jubilació 
anticipada. 
 Traslladar una administrativa del servei de compres al Servei de Cultura. 
 Adjudicació d’un contracte de serveis sobre prevenció de riscos laborals. 
 Benestar Social 
 Acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc de la 
convocatòria del Catàleg de Serveis 2015 del Pla “”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 Subscriure i aprovar un conveni de col�laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per 
establir les condicions dels temporers de la campanya de la verema 2014. 
 Aprovar el protocol addicional de concreció del contracte programa del Departament de Benestar 
social i Família de la Generalitat, en matèria de serveis socials. 
 Convivència i Ciutadania 
 Prorrogar el conveni de col�laboració amb NOU SET Empresa d’Inserció SCCL, per determinar els 
termes i condicions per realitzar les mesures reparadores a l’entorn comunitari de la vila. 
 Urbanisme 
  Fer el pagament a la Diputació de Barcelona de l’import corresponent al 20%  del cost de 
l’actuació “Estratègies de dinamització del parc desocupat d’habitatges per finalitats socials”. 
 Rescindir i deixar sense efecte el contracte de lloguer del local de la Rbla. Sant Francesc, 24 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’impermeabilització i drenatges sobre la llosa del 
ferrocarril. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres,  
d’impermeabilització i drenatges sobre la llosa del ferrocarril. 
 Deixar sense efecte l’acord aprovat per JGL 09/12/2014, i aprovar un nou projecte d’execució de 
les obres de Remodelació del carrer Mas i Perera, i tram del c. Antonio Acedo Sopetran. 
 Deixar sense efecte l’adjudicació a 9COVINSEM SL, el contracte administratiu sobre l’adequació 
dels nous espais d’oficines a l’edifici de la Policia Local. 
 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GÜELL, SA el contracte administratiu de millores de les 
instal�lacions d’enllumenat i climatització de la sala de conferencies de l’Enològica. 
 Adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO SAU (ROGASA)  el contracte administratiu de l’obra 
d’urbanització del c. General Cortijo, entre Amàlia Soler i Ramon Freixas. 
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 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar, previ 
l’enderroc existent de l’immoble situat al c. Ferran, 7. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a modificació i ampliació de la 
xarxa elèctrica de baixa tensió de línea aèria i subterrània a la Rbla. Nostra Senyora, 17. 
 Habitatge 
 Aprovar la signatura l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, pel 
servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge. 
 Medi Ambient 
 Adjudicació de la parcel�la 11 dels Horts Urbans de Melió. 
 Ocupació i Formació 
 Subscriure conveni de col�laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per la 
realització de 3 grups/programes de formació inserció en modalitat PTT. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA, el lloguer de cabines sanitàries per a 
l’any 2015. 
 Adjudicar a l’empresa BOXWELD SOLUCIONES PLASTICAS SL, el servei de reparació de 
contenidors tipus EASY. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis 
complementaris del contracte de neteja i manteniment de parcs i jardins i zones verdes. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del serveis públic de 
transport urbà de viatgers a vilafranca. 
 Aprovar l’informe de liquidació que ha presentat l’empresa SABA Aparcamientos SA, sobre 
l’explotació del servei de l’aparcament regulat i vigilat. 
  Aprovar el Pla de seguretat i Salut de les obres d’enjardinament del parc de les Sitges. 
 Mobilitat 
 Aprovar l’informe de la liquidació de l’exercici 2014,  presentat l’empresa SABA Aparcamientos 
SA, sobre l’explotació del servei de l’aparcament regulat i vigilat. 
 Cultura 
 Satisfer a l’entitat Arquers i Companyia de la Flor de Lis (ARCOFLIS) l’import per col�laboració a 
la Fira Medieval dels dies 2 al 4 d’octubre d’enguany. 
 Adjudicar a ACUSTIC, els serveis de sonorització d’espectacles al teatre Cal Bolet i l’Auditori 
Municipal. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de la direcció, 
gestió i programació per a la “Fira de la Festa Major de Vilafranca del Penedès 2015”. 
 Esports 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb la Confraria del Cava, per la realització de la cursa 
del Cava. 
 Gent Gran 

 Subscriure un conveni amb l’Associació Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. 
 Certificacions 
 Aprovar la certificació 1, de les obres de tractament de DTS al camí de la Serreta. 
 Aprovar la certificació 1, de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
 

Ratificar quatre decrets d’alcaldia. 
 

L’ALCALDE 
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Pere Regull i Riba 


