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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 de juny de 

2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

 

 Governació 

 Adjudicar a l’empresa UNIPOST SA. els servei de correspondència i notificacions d’aquest 

Ajuntament, a nivell local i estatal per al 2014. 

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

establiments de  pública concurrència.   

 Recursos Humans 

 Mantenir l’adscripció d’un oficial 1. al servei d’Urbanisme per col�laboració al programa de 

Rehabilitació d’habitatges. 

 Contractar els alumnes treballadors per al projecte Casa d’Oficis de la terra, 3. 

 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNIC.TARRAGONA SA (ICOT), el subministrament de 

10 ordinadors HP ProDesk 600 G1SFF. 

 Benestar Social 

 Prorrogar amb el centre de dia/residència llar d’Avis de la UEBE de la vila el conveni de 

col�laboració per a l’impuls del Projecte solidari “Compartim Taula”. 

Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del c. Font, 2, 2. 2.  

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Falcons de Vilafranca, 33 bxs. 1. 

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

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

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 2. 6. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 3. 6. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Gelida, 17, 4. 5. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Fruita, 3-5, 2. 1. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Fruita, 3-5, 2. 2. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 6. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Font, 39,  3. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl.1, 3. 4. 

Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 3. 

Ensenyament 

         Adjudicar a l’empresa ESPAI TOT PER L’OFICINA SL, el subministrament i instal.lació de 

mobiliari d’oficina i d’aules per a l’escola municipal d’Art Arsenal. 

 Salut 

 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades sense 

ànim de lucre relacionats amb la salut i hàbits saludables o prevenció de malalties. 

 Urbanisme 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 

d’edificabilitat d’una finca del c. Amàlia Soler, 16. 

 Concedir llicència municipal a GRANGELA SA, per a procedir el canvi d’ús de la finca del c. 

Montserrat Roig, 7. 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca del c. Eugeni 

d’Ors, 67. 
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 Aprovar la memòria  tècnica per a la renovació del tancament exteriors de la llar d’infants Sol 

Solet. 

 Aprovar un projecte d’execució per a la renovació de les lames de les finestres exteriors del CEIP 

Baltà Elias. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma dels lavabos del CEIP Baltà Elias. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de la urbanització dels c. Sant Pau/Muralla dels  

Vallets i aparcament. 

 Comerç i Turisme 

 Prorrogar amb NEXOS, Iniciatives i Serveis SA, la prestació dels serveis de disseny gràfic,  

comunicació i coordinació d’activitats de la Fira del Gall d’enguany. 

 Aprovar amb la Unió de botiguers i Comerciants de l’Espirall, un conveni de col�laboració per a la 

gestió de la dinamització comercial del 2014. 

 Ocupació i Formació 

 Atorgar en qualitat de patró de la Fundació INFORM Institut per a la formació de joves vers 

l’administració d’empreses una aportació a fons perdut per donar viabilitat a la Fundació. 

 Prorrogar pels exercicis 2014 i 2015 l’addenda al conveni marc de col�laboració per al 

desenvolupament del projecte “Vilafranca Inclusió” subscrit amb NOU SET EI, SCCL. 

 Prorrogar amb NOU SET EI, SCCL, el conveni de col�laboració per a la realització de l’Acció 

Integrada “Vilafranca Inclusió” projecte local en favor de la cohesió social. 

 Subscriure convenis amb els ajuntaments de Sant Cugat Sesgarrigues, Sta. Margarida i els 

Monjos, NOU SET EI SCCL, i Càritas Diocesana de St. Feliu de Llobregat pel projecte Penedès 

Inclusió. 

 Relacions Internacionals 

Efectuar convocatòria per a la trobada de Joves 2014 a Calarasi. 

 Serveis Urbans 

 Satisfer a l’empresa PALMAR DEL MARESME SL, l’import als treballs d’adequació de la presa 

hidràulica i neteja de contenidors soterrats de la vila. 

 Mobilitat 

 Deixar sense efecte l’acord del la JGL del 25/11/2011, en que s’aprovava un horari d’obertura al 

Pati dels Pollancres. 

Adjudicar a l’empresa LA HISPANO IGUALADINA SL, la contractació complementaria del servei 

urbà els dissabtes vespres i diumenges i festius al migdia. 

Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat SABADELL VIJAZZ PENEDES, 2014. 

 Cultura 

 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades o persones físiques sense ànim de 

lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic. 

 Aprovar amb el Sr. José Baltà Calleja, propietari del Palau Baltà, un conveni de col�laboració per 

la cessió d’ús i manteniment del palau. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure amb la fundació per la Pau, (FundiPau) un conveni per a la participació al curs 

“Introducció a la pau i els conflictes”. 

 Aprovar amb la Municipalidad de Lo Prado (Xile) un conveni de col�laboració per al 

desenvolupament del projecte de Reforçament dels Castellers a Xile. 

      Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 1 dels treballs de plantació d’arbrat al municipi. 
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 Aprovar la certificació n. 2 de les obres d’urbanització de la pl. Abat Blanch. 

 Aprovar la certificació n. 1 de la millora de seguretat de subministrament elèctric del centre 

d’informàtica . 

 Aprovar la factura de la redacció del projecte executiu de l’edifici del c. Migdia, 22. 

       

      Ratificar un Decret de l’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 

Pere Regull i Riba 


