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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 de 
gener de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 
 Satisfer a la Fundació Pinnae, l’import global i mensual, per la cessió dels dos Casals de la Gent 
Gran del Tívoli i de l’Espirall. 
 Hisenda 
 Aprovar una transferència corrent a la societat SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL. 
 Governació 

Concedir  llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència.             

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Acceptació de la creació d’un suplement de 2€ en les tarifes dels serveis urbans de taxi en 
alguns dies assenyalats de l’any. 

Recursos Humans 
 Nomenament de funcionaria interina per substitució transitòria de la titular de la plaça amb 
categoria d’auxiliar administrativa adscrita al Servei d’Hisenda. 
 Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual d’un/a tècnic/a Via Pública. 
  Area 

  Sol�licitar a la Diputació de Barcelona la col�laboració per portar a terme diferents actuacions de 
l’any 2015, dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012/2015”. 
 Benestar Social 
 Prorrogar amb l’Associació l’Espiga Penedès, el conveni de col�laboració en les tasques d’atenció 
primària en Serveis Socials. 
 Aprovar la prorroga II del conveni de col�laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
d’adhesió al servei residencial d’estada limitada de la Fundació Assistència i Gestió Integral (AGI) 
 Urbanisme 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres al claustre dels Trinitaris del carrer de la Font, 45. 
 Aprovar definitivament el projecte d’obres, l’expedient de contractació i plec de clàusules 
administratives de les obres d’urbanització de l’entorn del Nou Centre d’Atenció Primària. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per nova escomesa particular 
d’obres d’estesa subterrània a la finca del passatge Serra d’Ancosa, 43. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per nova escomesa particular 
d’obres d’estesa subterrània a la finca del carrer Sant Sadurní, 25. 
 Concedir llicència urbanística per a obres d’ampliació d’habitatge unifamiliar per un garatge a la 
finca del carrer General Valles, 26. 
 Concedir llicència urbanística a CASTE 2000 SL, per a obres de formació d’un altell en la nau 
existent a la finca del carrer Agricultura, 3-4. 
 Ocupació i Formació 
 Encarregar a l’empresa PROACTIVA SERVEIS AQUATICS SL, les tasques d’aportació d’experts pel 
Pla formatiu: Socorrisme en instal.lacions aquàtiques. 
 Cultura 
 Deixar sense efecte una subvenció concedida a l’Assemblea Nacional Catalana, per una activitat 
“Sessió Poètica i Musical”. 
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Satisfer a l’entitat VINSEUM, Fundació Privada, l’import corresponent a l’any 2015 per atendre 

les despeses generals del Museu. 
 Solidaritat i Cooperació 

Fer convocatòria pública per a la concessió d'ajuts i subvencions a les ONGs de Vilafranca pels 
Projectes de Solidaritat, de Sensibilització i de Cooperació al Desenvolupament. 
       Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 2. de les obres de remodelació de la zona d’estacionament de vehicles 
al mercat Sant Salvador. 
 Aprovar la certificació n. 2, de les obres d’urbanització d’un tram del c. Santa Fe. 

 

 
Ratificar un decret de l’Alcaldia 

 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 


