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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 d’abril 
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 Hisenda 

 Satisfer a la FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, l’import corresponent a la quota a 

aportar com a membre associat a l’entitat i corresponent a l’exercici 2015. 

 Aprovar la baixa dels càrrecs-valors girats a nom de VINSEUM, en concepte de la taxa pel servei 

d’intervenció administrativa d’activitats i instal�lacions. 

 Governació 

 Resoldre peticions de llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència. 

 Autoritzar la venda de productes pirotècnics en el local comercial del c. Oriol, 8. 

 Autoritzar el canvi de vehicle al titular de la llicència municipal d’auto taxi número 16. 

Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzat pel personal laboral i funcionari. 

 Aprovar l’oferta pública d’ocupació de personal funcionari d’aquesta corporació d’enguany. 

 Atorgar a una tècnica auxiliar adscrita al servei de Joventut una excedència voluntària per a tenir 

cura d’un fill o filla. 

 Declarar vigent el contracte per obra o servei d’un monitor vinculat al programa Itineraris de 

formació per adults 

 Declarar vigent el contracte per obra o servei d’una tècnica mig, vinculat al programa Joves en 

acció per la recerca de feina 

 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, el subministrament instal�lació i  

manteniment d’un sistema “Firewall” per al servei d’Informàtica. 

 Benestar Social 

 Prorrogar amb el Consorci Sociosanitari de vilafranca, el conveni establert per a la realització del 

programa de Teràpia Ocupacional a la Residència Ricart Fortuny. 

 Prorrogar amb el Consorci Sociosanitari de vilafranca, el conveni establert per a la realització del 

programa de Teràpia Ocupacional al Centre Sociosanitari Ricart Fortuny. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitació de l’habitatge del carrer Joan XXIII, 7-9, 3. 1.  

 Urbanisme 

 Concedir llicència urbanística per a la legalització d’un habitatge en la tercera planta en 

l’immoble situat al c. Eugeni d’Ors, 65. 

 Concedir llicència urbanística a la Comunitat de Propietaris Tossa de Mar, 21, per a obres 

d’instal�lació d’un ascensor en el seu immoble. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de divisió d’un habitatge preexistent per a la formació 

de dos habitatges en l’immoble del c. Melió, 59. 

 Adjudicat a l’empresa MOVIMENTS AMSA SL, el contracte administratiu menor d’obres de 

moviments de terres del solar  de d’Institut situat a l’Av. Europa. 

 Reconèixer un increment del preu del contracte administratiu adjudicat  a Serveis Integrals de 

Finques Urbanes SL dels Servei de neteja d’instal�lacions dels Mercats Municipals 

 Habitatge 

 Aprovar amb la Parròquia de la Santíssima Trinitat un conveni de rehabilitació interior del 

campanar,  al c. Font, 47.  
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 Aprovar un conveni de col�laboració per a la rehabilitació de la façana amb els propietaris de la 

finca del c. Cort, 13. 

 Aprovar un conveni de col�laboració per a la rehabilitació de la façana amb els propietaris de la 

finca del c. Cort, 15 / c. Industria 12. 

 Aprovar l’addenda al conveni amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la gestió de 

tres habitatges nous. 

 Medi Ambient 

 Resoldre les sol�licituds de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 

entitats i persones físiques que programin activitats en el camp del medi ambient. 

 Comerç i Turisme 

 Concedir autoritzacions de venda per als mercats no sedentaris dels dimarts i dissabtes 

 Aprovar la proposta de modificació de les autoritzacions de venda vacants dels mercats no 

sedentaris. 

 Adjudicar al Restaurant el Gat blau, l’espai de bar restaurant a les fires de Maig d’enguany 

 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GUELL SA, el serveis de la instal�lació elèctrica de les fires de 

Maig, d’enguany 

 Acceptació de les bases de la convocatòria i sol�licitar a la Generalitat una subvenció per al 

projecte “Winewalk Vilafranca – Creació d’un sender interpretatiu de la cultura del vi del Penedès 

 Relacions Internacionals 

 L’adhesió a la Declaració del dia d’Europa 2015. 

 Mobilitat 

 Habilitat una reserva de càrrega /descàrrega al c. Francesc Macià. 

 Seguretat Ciutadana 

 Adjudicar a l’empresa BANCO SANTANDER SA. el lloguer dels 3 vehicles de la policia local. 

 Esports 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Futbol Base Espirall-Les Clotes . 

 Aprovar l’adhesió al protocol General que regula la col�laboració en els ens locals per gaudir del 

servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni amb l’entitat FARMAMUNDI, relacionat en el camp dels medicaments i 

material sanitari per a les crisis humanitàries. 

 Subscriure conveni amb l’entitat Amical de Mauthausen i altres Camps de les víctimes del 

nazisme d’Espanya. 

 Certificacions-Factures 

 Aprovar el pagament de la factura presentada per MOVIMENTS AMSA SL. del buidat i 

desballestament dels Mercat La Pelegrina. 

 Aprovar la certificació 2 dels treball d’estesa de cablejat a l’auditori municipal. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


