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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de 
febrer de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 Governació 

 Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència.  

 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

Recursos Humans 

 Aprovar la signatura amb la Universitat de Barcelona, d’un conveni de cooperació educativa de 

pràctiques externes pels estudiants de la Facultat d’Educació de la UB. 

 Aprovar l’adhesió al conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat, la Federació de 

Municipis i l’Associació de Municipis, per col�laboració en programes en l’àmbit de competències de la 

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. 

 Desestimar integrament una reclamació d’un oficial 1a. Grua. 

 Establir una categoria laboral d’un oficial 2a. de Serveis Urbans. 

 Abonar a tres treballadors la part corresponent a les quantitats meritades de la paga 

corresponent al mes de desembre del 2012. 

 Contractar un Mediador a jornada sencera per a la gestió dels processos de mediació de l’Oficina 

Tècnica de Ciutadania. 

 Compres i Contractació 

 Adjudicació del servei de manteniment de les fotocopiadores i equips impressió. 

 Benestar Social 

 Aprovar la modificació del conveni de col�laboració amb Càritas Interparroquial de Vilafranca, per 

la cessió de l’Alberg de transeünts Centre d’Acollida Abraham. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic. 1. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2,  2. 4. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfol, 1, 1. 2.  

 Urbanisme 

 Concedir a GESDIP-BON PREU, llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació del c. 

Lavern, 20. 

 Adherir el municipi de Vilafranca del Penedès a l’acord marc de subministrament de gas natural 

destinat a les entitats locals de Catalunya. 

 Concedir a l’empresa M.MUÑOZ CASTELLON S L, una nova prorroga de la llicència d’obres de 

nova planta al c. General Valles, 6. 

 Concedir llicència urbanística per a obres en l’edifici existent en l’immoble situat al c. Amàlia 

Soler, 103, 1. 1.  

 Concedir la llicència urbanística a UFINET TELECOM SAU, per a la canalització de 

telecomunicacions amb rasa, afectant el c. sant Sadurní, 8 B. 

 Concedir la llicència urbanística a UFINET TELECOM SAU, per a la canalització de 

telecomunicacions amb rasa, afectant la N-340 PK 1208+850. 

 Concedir la llicència urbanística a UFINET TELECOM SAU, per a la canalització de 

telecomunicacions amb rasa, afectant el c. Font de l’Avellaner, 4. 

Adjudicar a l’empresa Moviments AMSA S.L els treballs de reubicació del dipòsit municipal de 

vehicles de Vilafranca del Penedès. 
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Retornar a l’empresa ELECTRICA GÜELL,S.A., la fiança dipositada en garantia d’obres 

de millora de les instal�lacions de l’enllumenat i climatització de l’Enològica. 
 Comerç i Turisme 

 Autoritzar la transmissió de la parada n.11 del Mercat de sant Salvador. 

 Concedir la gratuïtat de l’ús del pavelló firal per a la celebració de la Fira del Vehicle d’Ocasió. 

 Ocupació i Formació 

 Encarregar a Autocars Vendrell, el servei de transport per l’alumnat del curs d’elaboració de vins 

i licors a l’escola de Viticultura i Enologia Merce Rossell i Domènech. 

 Encarregar les tasques de l’acció formativa: Operacions bàsiques de restaurant i bar. 

 Encarregar les tasques de l’acció formativa: Servei basic de restaurant i bar, i Aprovisionament 

begudes i menjars ràpids. 

 Encarregar les tasques de l’acció formativa: Ofertes gastronòmiques senzilles i sistema 

d’aprovisionament, i d’altres. 

 Encarregar les tasques de l’acció formativa: Tècniques culinàries i seguretat i higiene i protecció 

ambiental en hosteleria. 

 Cultura 

Subscriure un conveni amb l’Associació Vilafranca Sardanista. 

Concedir i/o denegar els ajuts i subvencions a entitats i persones físiques que programin 

activitats culturals o festives d’interès públic local. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració amb la Diputació de Barcelona, en relació al 

projecte de suport a les politiques locals de dinamització del teixit productiu a Chefchaouen. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2 de les obres de remodelació de l’espai de la pl. Abat Blanch, 1-2 

 Aprovar la certificació n. 3 i última de la remodelació de la zona d’estacionament del Mercat Sant 

Salvador. 
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