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

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

 Alcaldia 
 Fer l’aportació anual a l’Associació de Veïns del Centre vila, pel lloguer del local i activitats 
generals. 
 Establir convenis de col�laboració amb les associacions de veïns de: Barceloneta-Sant Magí, 
La Girada, Les Clotes, Sant Julià, l’Espirall, Poble Nou i Molí d’en Rovira. 
 Hisenda 
 Satisfer al CONSORCI LOCAL LOCALRET, la quota d’enguany com a membre del consorci. 
 Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de multes de circulació del 2014, rendit per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 Aprovar el Compte de Gestió i Recaptatòria del 2014, rendit per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 Governació 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència. 
 Autoritzar el canvi de vehicle al titular de la llicència municipal de taxi número 18. 
 Resoldre 4 expedients de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

Recursos Humans 
 Atorgar una excedència voluntària a una auxiliar educadora per a tenir cura d’un fill/a. 
 Adscriure un agent de la policia local a Serveis Urbans i Mobilitat, per realitzar tasques 
d’Inspector de l’entorn. 
 Compres 
 Renovar el amb l’empresa MAPFRE I FAMILIAR COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REAS-
SEGURANCES SA. El contracte administratiu de l’assegurança de la flota de vehicles municipals. 
 Benestar Social 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Fruita, 2, 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas 16-22 Bl. 1, 5. 1.. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 2. 6. 
 Donar de baixa la cessió d l’ús temporal de l’habitació i espais comuns de l’habitatge del c.  
Joan XXIII, 7-9, 3.1. 
 Ensenyament 
 Acceptar l’ajut que atorga la Diputació de Barcelona consistent en  fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals” 
 Salut 
 Concedir a l’Associació Espanyola contra el Càncer, una subvenció per a la realització d’una 
obra de teatre benefica a Cal Bolet. 
 Concedir a l’associació GAMMA-Grup d’ajuda mútua de mares alletants, una subvenció per a 
l’edició de 50 exemplars d’un conte. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Laboratori de Salut Pública de la Mancomunitat 
Penedès Garraf, per realitzar visites sanitàries a establiments alimentaris de Vilafranca. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Associació Gats Vilafranca. 
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 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús a VIRPA SL, per  l’edificació al c. Progrés, 59. 
 Concedir a LIDL SUPERMERCADOS SA, una prorroga per a iniciar les obres de reforma i 
ampliació de la seva nau de  l’Av. Tarragona, 110. 
 Adherir-se a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
manteniment de les instal�lacions d’electricitat dels edificis municipals. 
 Adjudicar a l’empresa CLIMA PENEDES SL, el contracte administratiu de climatització dels 
edificis municipals. 
 Tenir per presentada i aprovar la modificació del traçat en la llicència concedida a l’EMPRESA 
MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. pel reforç i renovació de la xarxa de sanejament al 
carrer Ferran. 
 Medi Ambient 
 Concedir i/o denegar ajuts econòmics sol�licitats en el marc de la convocatòria 2014 del 
programa de rehabilitació de façanes i millora energètica d’habitatges al barri Espirall. 
 Comerç i Turisme 
 Establir la voluntat de col�laboració amb El Casal Societat La Principal per activitats 
relacionades amb l’esport i la cultura, en el marc de les Fires i Festes de Maig, 2015. 
 Establir la voluntat de col�laboració amb Creu Roja de l’Alt Penedès,  per serveis preventius de 
socors i primes auxilis, en el marc de les Fires i Festes de Maig, 2015. 
 Concedir la transmissió de l’autorització de venda no sedentària pels mercats no sedentaris 
 Autoritzar una parada de venda de fruites i verdures, de dilluns a divendres al mercat de la 
Plaça de Sant Joan. 
 Concedir  l’autorització a una parada de venda al mercat no sedentari dels dissabtes. 
 Ocupació i Formació 
 Adjudicar a l’empresa TOT FORMACIÓ l’encàrrec del Pla Formatiu: COML0110 d’auxiliar de 
magatzem. 
 Seguretat Ciutadana 
 Adjudicar a l’empresa RECYCLE CAR SL, la venda d’un lot de 32 vehicles considerats residus 
sòlids pel seu desballestament. 
 Cultura 
 Subscriure un conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes amb estudiants universitàries. 
 Adjudicar a l’empresa BTM SOUND SL, el contracte administratiu pel subministrament i 
instal�lació dels equips d’il�luminació escènica del teatre Cal Bolet. 
 Adjudicar a l’empresa ALTER SINERGIES, SL, el contracte administratiu dels serveis 
d’organització i gestió del Festival de Música d’Estiu. 
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