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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de 
maig 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 

31/03/2015, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Declarar les obres d’ampliació de l’aulari del c. La Munia, 5 de la FUNDACIÓ L’ESPIGA  d’especial 
interès o utilitat municipal. 
 Declarar les obres de formació d’una nova sortida d’emergència al CAP  de la plaça Penedès,  n.1 
d’especial interès o utilitat municipal. 
 Concedir una bonificació del 90% de l’impost de béns i immobles urbans per família nombrosa  

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. 
Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
Recursos Humans 

 Aprovar la signatura del conveni de col�laboració educativa amb l’Escola Superior i Universitària 
FORMATIC Barcelona. 
 Prorrogar la durada del contracte laboral temporal a una arquitecte del Servei d’Urbanisme. 
 Aprovar una comissió de serveis per tal de que una treballadora d’Ensenyament realitzi tasques 
de suport en el Servei de Comerç Mercats i Turisme. 
 Traslladar a una Conserge Especialista al servei de Promoció Econòmica. 
 Benestar Social 
 Modificar el conveni subscrit amb el Comitè de la Cruz Roja Española Alt Penedès, aprovar per 
JGL del 22/12/2014 en el sentit d’incrementar l’import pel projecte Alberg humanitari, verema. 
 Ensenyament 
 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona l’ajut econòmic per a la concessió d’ajuts del Programa 
complementari de finançament de les llars d’Infants de titularitat municipal. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal la finca del c. 
Ateneu, 42-44. 
 Cedir gratuïtament i a precari l’ús del local del c. Espirall, 15, entitat 3 a L’EMPRESA MUNICIPAL 
D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA, (EMAVSA) destinada al seu objecte social. 
 Informar favorablement la sol�licitud formulada per EIFFAGE ENERGIA SLU, per l’autorització 
d’usos de caràcter provisional per l’activitat de dipòsit de materials en la parcel�la 36 Poligon-7. 
 Concedir una prorroga per a la finalització de les obres relatives a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar al c. Creixell, 87. 
 Habitatge 
 Aprovar la reducció de la quota del rebut de lloguer i quotes d’endarreriments de l’habitatge del 
c. Palma, 24, 3. 2.   
 Medi Ambient 
 Subscriure un conveni per a la cessió d’una franja de terrenys per ampliar el camí de Cal Salines.
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 Comerç i Turisme 
 Aprovar un conveni de col�laboració amb l’Associació de comerciants Centre Vila. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar l’empresa SISTEMES ELECTRONICS PROGRÈS SA. les obres d’instal�lació d’un sistema 
de telegestió en el reg dels parterres de la rambla Nostra Senyora. 
 Retornar a l’empresa MITTELAND SA, la fiança dipositada pel contracte dels serveis de 
subministrament de plantació d’arbrat. 
 Cultura 
 Sol�licitar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’adhesió al programa NITS A LA FRESCA 2015 
 Aplicar l’import de la garantia definitiva dipositada pel contacte de serveis de gestió del bar de 
l’Escorxador al cobrament de part del deute i acceptació de bèns i maquinària. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de gestió de 
bar de l’equipament denominat L’Escorxador. 
 Resoldre un recurs de l’associació Casal Popular de Vilafranca. 
 Gent Gran 

 Adjudicar a NOU SET Empresa d’Inserció SCCL. el contracte administratiu dels serveis de 
consergeria i manteniment del Casal d’Avis de l’Espirall. 
 Certificacions 
 Aprovar les certificacions 1 i  2, referent a les obres de rehabilitació del local de congelats Cadí, 
del mercat Sant Salvador. 
 Aprovar la certificació n. 2 , referent a les obres d’un itinerari de bicicletes . 
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