
 

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

 
  
 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 d’agost 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 
Recursos Humans 

 Declarar la conformitat de dos mesos de perllongació de serveis i donar per finalitzada la relació 

laboral amb una auxiliar administrativa amb motiu de la seva jubilació. 

 Donar per finalitzada la relació laboral amb un auxiliar tècnic d’equipaments culturals amb motiu 

de la seva jubilació. 

 Contractar un auxiliar tècnic d’equipaments culturals mitjançant un contracte temporal 

d’interinitat fins a la realització de procés selectiu per a la provisió de la plaça. 

 Contractar una treballadora en la categoria de Treballadora Social en la modalitat  d’interinitat 

per substitució de treballadora amb dret a la reserva de lloc de treball. 

 Benestar Social 

 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona la col�laboració per portat a terme el recurs tècnic 

d’Elaboració de l’estratègia de reutilització de dades i/o catàleg de dades reutilitzables. 

 Modificar l’acord de la JGL del 02/06/14, i concedir a dos contribuents que han demanat la 

revisió de la seva petició, els ajuts i bonificacions de l’IBI i taxa del servei d’escombraries. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitació amb dret d’espais comuns a l’habitatge del c. Joan XXIII, 

7-9, 3. 1.  

 Ensenyament 

 Satisfer a diferents escoles i instituts, els imports dels ajuts econòmics a l’escolarització del 

tercer trimestre del curs escolar. 

  Sol�licitar a la Diputació de Barcelona l’ajut de finançament de les llars d’infants de titularitat 

municipal, programa dins els Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència municipal a PROMOCIONS GORAMA SL, per a la divisió en propietat horitzontal 

de la finca del c. Puigmoltó, 48. 

 Concedir llicència urbanística, per a obres de reforma i ampliació de l’habitatge existent en 

l’immoble del c. Dos de Maig, 22. 

 Concedir llicència urbanística per a la legalització de l’habitatge existent a la planta segona de 

l’immoble situat al c. Pere el Gran, 37bis. 

 Informar favorablement la suspensió de la tramitació del projecte de reparcel�lació del polígon 

d’actuació urbanística PAU-18,  antiga UA 29. 

 Acceptar els ajuts de suport tècnic atorgats per la Diputació de Barcelona per l’actuació: Estudi 

del perímetre del Centre Històric, Estudi de programació del teatre el casal “La Principal” i Estratègies 

de dinamització del parc desocupat d’habitatges per finalitats socials. 

 Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona relatiu a les actuacions: 

Rehabilitació de la coberta i restauració façana sud de la basílica de Sta. Maria i Condicionament i 

senyalització del Camí de la Serreta. 

 Aprovar el projecte d’execució i la despesa corresponent de les obres d’urbanització d’un tram  

de carrer entre els carrers Mossèn Trens i Santa Fe. 

 Aprovar el projecte d’execució i la despesa corresponent de les obres de remodelació de l’espai 

entre Blocs de la Plaça Abat Blanc, 1 i 2. 

 Recepció i lliurament final de les obres d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística núm. 5A 

Carrer Manel Barba i Roca, per la seva adscripció a l’ús públic. 
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 Promoció Econòmica 

 Adjudicar a les empreses TANDEM SOCIAL i LEAD LEARNING, la contractació dels serveis per al 

desenvolupament d’accions en el marc del programa: Cultivant l’Emprenedoria Social’14 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION SA, el subministrament i instal�lació de 

senyalitzacions per a les entrades al nucli urbà de la vila. 

 Mobilitat 

 Encarregar a l’empresa SABA la instal�lació i senyalització de l’aparcament de la Muralla. 

 Cultura 

 Subscriure conveni amb l’associació Ball de Diables de Vilafranca 

Esports 

 Acceptar un ajut econòmic complementari de la Diputació de Barcelona, per al recurs de millora 

del material esportiu inventariable, suports del voleibol. 

 Satisfer a l’Escola municipal d’Art Arsenal, l’import dels costos dels tallers d’activitats creatives al 

programa Les Tardes. 

 Adjudicar a l’empresa ESPAI INFANTIL L’ANEGUET, el contracte administratiu dels serveis de 

monitoratge i coordinació del programa Les Tardes pel curs 2014/2015. 

 Adjudicar al CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDES el contracte administratiu dels serveis del 

programa de competicions d’esport de lleure pel curs 2014/2015. 

 Gent Gran 

 Prorrogar el conveni amb el consorci Sociosanitari de Vilafranca per a la realització del programa 

de Teràpia Ocupacional a la residència Ricard Fortuny. 

 Prorrogar el conveni amb el consorci Sociosanitari de Vilafranca per a la realització del programa 

de Teràpia Ocupacional al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. 

 Prorrogar amb la Fundació Amàlia Soler, el conveni de gestió per a la prestació del servei 

d’atenció domiciliaria, en el marc dels serveis Socials Bàsics. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació de l’escola d’Art l’Arsenal a l’edifici dels 

Trinitaris”. 

 Aprovar la certificació núm. 1 dels treballs de “Substitució del sistema de distribució d’aigua 

calenta sanitària al pavelló de la Gamba”. 

 Aprovar la certificació núm. 1, de les obres de reparació de blandons d’asfalt. 

 Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Urbanització carrer Guardiola costat Oest”. 

 Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització des carrers Sant Pau/Muralla dels Vallets i 

aparcament (Ponent/Sant Pau). 

 

Ratificar 27 decrets d’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 
Pere Regull i Riba 

 
 


