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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de 
novembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 
 Satisfer a la Fundació de la Festa Major la subvenció atorgada per l’Àrea de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona. 

Governació 
 Concedir i denegar 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. 
 Retornar a l’empresa d’assegurances Zurich Insurance PLC, l’aval per respondre de l’adjudicació 
de l’assegurança de responsabilitat civil-patrimonial de l’ajuntament. 
 Expedients sancionadors incoats contra dos ciutadans per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Recursos Humans 

 Abonament d’un complement retributiu per la realització de tasques de categoria superior. 
 Canvi d’adscripció administrativa del cap d’unitat tècnica de serveis, al servei d’Urbanisme. 
 Declarar extingida la relació laboral amb una informadora turística adscrita al Patronat Mpal. de 
Comerç i Turisme, amb motiu de la seva jubilació. 
 Contractar una informadora turística mitjançant un contracte laboral d’interinitat, adscrita al 
Patronat Mpal. de Comerç i Turisme. 
 Compres i Contractació 

 Adherir-se a l’acord marc de subministrament de gas natural, que el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local ha adjudicat a l’empresa Gas Natural Servicios SDG, SA. 
 Benestar Social 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 3. 1.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitació i espais comuns de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3.1 
 Prorrogar el termini de presentació de sol�licituds per a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts a entitats privades que programin activitats en l’àmbit d’atenció a les persones. 
 Urbanisme 

  Incrementar l’IPC a la renda mensual del lloguer de la finca ubicada al c. Pati del Gall, 16, 
destinada als serveis i dependències de la Policia Local. 
 Adjudicar a l’empresa IMMOBILIARIA GORBAX SL, el contracte administratiu d’urbanització del 
passatge Luis Mata Acedo. 
 Establir de mutu acord la quantitat de l’expropiació forçosa de 367 m2 de sol de la finca situada 
al n. 12 de la plaça de l’Oli. 
 Habitatge 

 Donar per finalitzat la cessió d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 3.  
 Medi Ambient 

 Resoldre la convocatòria per a la cessió d’ús d’espais públics per a horts urbans, amb 
l’adjudicació de tres parcel�les. 
 Promoció Econòmica 
 Adhesió a la xarxa de municipis que impulsa iniciatives per a la promoció econòmica de la 
comarca. 
 Contractació de dos ponents per al cicle de conferències DESENVOLUPA’T 2013. 
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 Comerç i Turisme 

 Aprovar un conveni de col�laboració amb l’Associació de comerciants Centre vila, per a la 
implementació de la decoració i la il�luminació de Nadal a la pl. de la Vila. 
 Concedir subvencions a les diferents Associacions de Botiguers i Comerciants de la vila, per a 
col�laborar amb les despeses de connexió i consum dels llums de Nadal. 
 Ocupació i Formació 

 Concedir una aportació econòmica a la fundació Pro Penedès per tal de contribuir al III Pla 
Estratègic i el programa INSERIM. 
 Aprovar l’addenda al conveni marc de col�laboració amb l’entitat NOU SET EI, SCCL, per al 
desenvolupament del projecte “Vilafranca Inclusió”. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa BERNARDI SA. el contracte de subministrament de 200 cadires polivalents 
per a l’auditori de l’Escavi. 
 Incrementar el pressupost d’adjudicació a l’empresa PAVIMENTOS BARCELONA SA (PABASSA) 
de les obres de re asfaltat de diferents carrers de la vila. 
 Mobilitat 
 Habilitar el nou accés de sortida per la pl. de l’Oli, de l’aparcament del darrera la Biblioteca 
Torres i Bages. 
 Autoritzar al personal de l’escola Sant Ramon a realitzar talls en el carrer Ferran, amb un horari 
determinat, i en període lectiu. 
 Protecció Civil 
 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat de la Mitja Marató de l’Espirall d’enguany 
 Cultura 
 Nomenament dels administradors de la FM del 2014. 

Subscriure conveni amb l’Associació Ball de Pastorets de Vilafranca. 
Subscriure convenis amb la Coral Laroc, i l’Agrupació Polifònica de Vilafranca. 

 
 

Ratificar decrets d’alcaldia i resolucions 
 
 

L’ALCALDE 
 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


