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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 de 
novembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 

 Hisenda 

Aprovar una relació de baixes del padró de l’IVTM de l’any 2005, presentat per l’Organisme de 

Gestió Tributària. 

 Governació 

 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 la relació de treballs especials i d’altres, realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Ampliar la jornada laboral d’un oficial 2a. manteniment general, per necessitats del servei. 

  Benestar Social 

 Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del carrer Galceran, 5, 1. 

 Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al Manifest institucional del 25/11/2014 en relació al dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

 Urbanisme 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del servei de conservació i 

manteniment de les portes automàtiques dels edificis municipals. 

 Aprovar el pagament de la factura a l’adjudicatari MMI GESTIO D’ARQUITECTURA I PAISSATGE 

SLP, relativa a la redacció del projecte executiu de la urbanització del ps Rafael Soler 

 Adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO, SAU, (ROGASA) el contracte administratiu de les obres 

d’urbanització del ps. Rafael Soler, dos trams sobre la llosa del ferrocarril. 

 Medi Ambient 

 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS BARCELONA SA (PABASA) els serveis per al tractament de 

DTS (doble tractament superficial) al camí de la Serreta. 

 Comerç i Turisme 

 Aprovar la proposta de preus públics per a la Fira del Gall d’enguany. 

 Adjudicar a l’empresa FATSINI SL. el subministrament i instal�lació de carpes de la Fira del Gall 

d’enguany. 

 Adjudicar a l’empresa 2003 SA. el subministrament i instal�lació d’estands i material per la Fira 

del Gall d’enguany. 

 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GUELL, SA, el servei d’instal�lació elèctrica per a les Fira del 

Gall i Fira de Santa Llúcia. 

 Ampliar a l’empresa DIVERTALIA SL, l’import del contracte inicial i augmentar hores addicionals 

del servei d’informació turística de l’Oficina de Turisme per l’any 2014. 

 Aprovar una subvenció amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila, per col�laborar en les 

despeses d’instal�lació dels llums de Nadal dels carrers comercials. 

 Adjudicar  a l’empresa BASIS ASSESSORIA INFORMATICA (ENTORN WEB) els serveis de creació 

de l’aplicació per a mòbils dirigida als usuaris de la targeta Vilafranca Comerç. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del servei de defensa 

fitosanitària de l’arbrat públic del terme municipal de Vilafranca 

 



 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

  

 Cultura 

 Subscriure un conveni amb l’entitat Ball d’en Serrallonga. 

 Concedir a la Colla Falcons de Vilafranca una ampliació de l’ajut concedit per a les obres de 

millora i rehabilitació del seu local al, c. Dr. Pasteur, 7-9. 

       Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2, de la remodelació de l’escola d’art Arsenal, a l’edifici dels Trinitaris 

 Aprovar la certificació n. 1, de la construcció d’un nou camp de futbol 7 annex al camp n.1. 

 Aprovar la certificació 1 i 2 de la instal�lació de cortinatges a l’Auditori. 

 

 

Ratificar decrets d’alcaldia. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


