
 

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 7 de 
setembre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest Ajuntament. 

 Recursos humans i Organització 

 Iniciar el procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Cap de 

secretaria d’Alcaldia i Protocol. 

 Iniciar el procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Director/a 

de l’Àrea de serveis Central i Hisenda. 

 Iniciar el procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Director/a 

de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció. 

 Contractar un mediador per una substitució a l’Oficina Tècnica de Ciutadania. 

 Assignar a una treballadora amb categoria laboral de Psicòleg/a, les tasques de direcció del 

Centre Obert. 

 Aprovar la signatura del conveni de cooperació educatives amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona, per tal d’acollir un estudiant en pràctiques. 

 Benestar Social 

 Signar un conveni de col·laboració per al curs 2015/2016, amb l’Associació de Puntaires de 

l’Espirall, per a la cessió d’una sala per les seves activitats. 

 Requerir a la titular de la cessió de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3 Bl.1, 2. 1. el retorn de 

les claus de l’habitatge. 

 Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar el conveni de col·laboració amb la Residència Inglada Via, per tal de realitzar les 

mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 

 Igualtat 

 Adjudicar a ELLAP, Esports i Lleure Alt Penedès, el contracte administratiu del servei psicològic 

del SIAD (Servei D’informació i Assessorament de les Dones). 

 Serveis Urbanistics 

 Concedir la llicència urbanística per a obres de construcció d’un panteó al recinte primer del 

Cementiri municipal. 

 Concedir la llicència urbanística a JOSEP ARAN SL, per a obres de reforma de la planta baixa 

per instal·lar un nou accés i una rostisseria a la Rbla. Nostra Senyora, 37. 

 Adjudicar a PVC FENSTER, SA, el contracte administratiu menor de les obres de renovació de 

les portes d’entrada principal del CEIP Baltà Elias. 

 Adjudicar a WILMAR SALAZAR MIRANDA el contracte administratiu de les obres de millora de 

l’aïllament del sostre de la cambra sanitària de la llar d’infants El Parquet. 

 Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria d’una part de la finca del 

carrer Sant Bernat número 14. 

 Concedir la llicència urbanística a JAZZ TELECOM, SAU per les actuacions de canalització de 

telecomunicacions dins les obres de desplegament de la fibra òptica. 

 Concedir la llicència urbanística a XARXA OBERTA DE CATALUNYA per a la canalització de 

telecomunicacions en la finca situada a C15 pk12+800. 

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

telecomunicacions en la finca situada a l’AP7 PK 193 + 600. 

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

telecomunicacions en la finca situada a l’AP7 PK 198 + 850. 
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 Concedir la llicència urbanística a la FUNDACIÓ L’ESPIGA per les obres d’enderroc, reforma i 

ampliació de centre residencial en l’immoble situat al carrer Graupera, núm. 21-25. 

 Serveis Urbans 

 Acceptació del recurs tècnic 15/Y/211587, Inventari i Pla de poda del municipi de Vilafranca. 

 Anul·lar la parada de busos i autocars davant l’immoble del c. General Prim, 20. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis 

complementaris del contracte de neteja i manteniment dels aparcaments c. Ferran i St. Pau. 

 Autoritzar la cessió dels treballs adjudicats en la Junta de Govern Local el dia 1 de març de 

2013 per als serveis d’inspecció i certificació de les àrees de jocs infantils i esportius de l’empresa 

ASESXXI Inspección y Certificación SL a l’empresa ASESXXI, SL. 

 Promoció Econòmica 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb les associacions de comerciants que ho sol·licitin per a 

la implementació de la il·luminació de Nadal 2015. 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall, 

Associació de Comerciants del Centre Vila, i Associació de Comerciants de La Girada,  per a la gestió 

de dinamització comercial d’enguany. 

 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa GINY COMUNICACIÓ SL, la gestió del disseny gràfic, senyalització i 

comunicació de la Fira del Gall, 2015. 

 Adjudicació de l’explotació del servei de restaurant de la Mostra Gastronòmica de la 

Fira del Gall 2015. 

 Acceptació de la subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.  

 Cultuta 

 Deixar sense efecte una subvenció concedida pel concert d’alumnes, per no haver justificat 

l’activitat. 

Subscriure convenis amb l’Associació Joventuts Musicals, i l’Associació Creàtic. 

 

     Ratificar Decrets d’Alcaldia, que s’han dictat per motius d’urgència durant 

 aquest mes d’agost . 

 

 

     L’ALCALDE 

 

 

     Pere Regull i Riba 

 

 

 


