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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 de juliol 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 Alcaldia 
 Subscriure el conveni de col�laboració amb Ràdio Vilafranca (SERCOM, SL) i la Federació 
Catalana de Futbol, per contribuir a subvencionar el cost de la celebració de la Copa de futbol Ràdio 
Vilafranca. 
 Hisenda 
 Adjudicar a l’empresa SAGE AYTOS, S.L. el contracte administratiu de subministrament i 
implantació d’un programari de gestió econòmica. 
 Governació 
 Resoldre tres expedients sancionadors contra ciutadans per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Subscriure el conveni de col�laboració amb l’Institut de Seguretat Vial de la Fundació Mapfre,  
juntament  amb la Federació Catalana d’Automobilisme per realitzar un programa d’educació viària 
dirigida a infants. 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament 
 Recursos Humans 
 Aprovar l’oferta pública d’ocupació de personal funcionari d’aquesta corporació per l’any 2013. 
 Benestar Social 

Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 2n. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 2n. 4a. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 39, 2n. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de les Cabanyes, 27, 3r. 6a. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Falcons, 33, baixos 1a. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl. 1, 3r. 4a. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Nord, 4, esc. C, 1r. 3a. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 3r. 1a. 
Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5è. 6a. 

 Urbanisme 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’adequació del solar per aparcament al carrer Ferran. 
 Retornar a l’empresa 9 COVISEN, SL, la fiança per les obres de reurbanització de voreres i 
soterrament de línia telefònica a l’Av. de la Pelegrina (tram entre el passatge de Puigdàlber i  el carrer 
de l’Espirall). 

Deixar sense efecte l’adjudicació a l’empresa PAVYOP DEL PENEDÈS I adjudicar a l’empresa 
GREGORIO HP, S.L., els treballs d’urbanització del pas de vianants del carrer Baltà de Cela 
(cantonada Salvador Segui). 

Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria de part de  la 
finca de la Plaça de l’Oli núm.12. 

Aprovar el projecte i adjudicar a l’empresa IMMOBILIARIA GORBAX, SL els treballs destinats a 
portar fibra òptica al departament de Servis Urbans i Mobilitat.  

Adjudicar a l’empresa MANEL 71, SL els treballs de filtracions d’aigua a l’edifici del c. Cort, 30. 
Aprovar el projecte tècnic i l’expedient de contractació administrativa de les obres 

“ACTUACIONS AL CENTRE VILA. Urbanització de la plaça Vall del Castell” 
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 Habitatge 
 Aprovar acord de cessió d’utilització de l’habitatge situat a la Rambla Generalitat, 67, 1r.3a. 
 Comerç i Turisme 

Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb una parada els dissabtes davant de la Plaça 
del Vall del Castell núm. 7. 

Concedir autoritzacions de venda per al mercat no sedentari dels dissabtes. 
 Serveis Urbans 
 Retornar a l’empresa NOU VERD S.C.C.L. la fiança pel servei de poda de l’arbrat. 
 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS BARCELONA, SA (PABASA)  la contractació de les obres de 
reasfaltat de diferents carrers de la vila 2013. 
 Cultura 

Subscriure conveni de col�laboració amb La Colla Castellera Xicots de Vilafranca. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Subscriure conveni amb El Comitè Català de l’ACNUR per les activitats de sensibilització en 
relació a la situació dels refugiats. 
 Certificcions 
 Aprovar la certificació núm. 2 i última, relativa a les obres d’Ordenació de la rotonda de 
l’avinguda Tarragona amb el carrer de Moja. 

 
 
 
      L’ALCALDE 
 
 
 
 
                     Pere Regull i Riba 


