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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 10 de 
juny de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Alcaldia 
 subscriure el conveni de col�laboració amb l’Acadèmia Tastavins de Sant Humbert del Penedès,  
per contribuir a subvencionar el cost de l’organització del Festival VIJAZZ Penedès.  
 Hisenda 
 Aprovar la baixa d’una liquidació pel concepte d’execucions subsidiàries. 
 Canviar la temporalització i l’import dels pagaments del conveni de col.laboració amb l’entitat 
NOU SET El SCCL. 
 Governació 
 Concedir i prorrogar llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb un remolc ambulant per a vendre peix fregit a 
la rambla de la Girada. 
 Recursos Humans 
 Adjudicar a l’empresa GENERALI SEGUROS, la contractació de la pòlissa d’assegurança de vida 
col�lectiva dels treballadors. 
 Benestar social 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer Sant Cristòfor, 1,  2. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la plaça Pau Casals, 8,  3. 1.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, 3-5,  2. 1. 
 Urbanisme 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat de la finca MS Sínia Nova 21 B. 
 Adjudicar el subministrament i instal�lació de cortines per a l’edifici de l’ESCAVI. 
 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per 
l’Actuació 1.04 millores carrers comercials: URBANITZACIO CARRER GUARDIOLA. 
 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per 
l’actuació al centre Vila: URBANITZACIÓ CARRER PUIGMOLTÓ. 
 Aprovar la certificació 1 i preus contradictoris de les obres d’Ordenació de la rotonda de l’Av. 
Tarragona amb el carrer Moja. 
 Habitatge 
 Anul�lar el conveni de col�laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i aquest 
Ajuntament en relació al servei d’Assessorament sobre deute hipotecari.  
 Ocupació i formació 
 Encarregar a l’empresa NOTUS-APPLIED RESEARCH, l’execució del Pla Operatiu per a la Creació 
del centre d’Enoturisme de Catalunya. 
 Mobilitat 
 Adjudicar a l’empresa SEÑALIZACION LACROIX SA, el subministrament i instal�lació dels senyals 
direccionals de la nova rotonda de la cruïlla Av. Tarragona i c. Moja. 
 Adjudicar a l’empresa MA-SISTEMAS SA, el servei de manteniment de l’aparcament de bicicletes 
“biceberg”�  
 Retirar de la calçada, un arbre Platanus hispanica (plàtan) del carrer de la Vinya. 
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 Serveis Urbans 
 Aprovar el projecte de reasfaltat de diferents carrers de la Vila 2013. 
 Aclariment de la proposta d’encàrrec a la Mancomunitat Penedès-Garraf , per a la gestió de la 
recollida de residus. 
 Protecció Civil 
 Aprovar inicialment la redacció del Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM). 
 Cultura 
 Subscriure conveni amb l’associació de Ball de Diables de Vilafranca. 
 Gent Gran 

 Prorrogar amb la Fundació privada HOSPITAL COMARCAL DE VILAFRANCA, el contracte 
d’arrendament de les dependències de la planta baixa del c. Vidal, 3. 
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