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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 de 
maig de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 Hisenda 
 Resoldre la sol�licitud del CONSORCI DE PROMOCIO TURISTICA DE L’ALT PENEDES, referent a 
l’impost sobre Construccions i Obres i la taxa de a llicència de les obres al c. H.Clascar, 2. 
 Aprovar una relació de baixes presentada per l’Organisme de Gestio Tributària referent a 
l’impost sobre bens i Immobles  
 Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 
31/03/2014 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Governació 

 Prorrogar la póliça d’assegurança de responsabilitat civil de les autoritats i personal de 
l’administració pública de l’Ajuntament de vilafranca 

Concedir  llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de  pública concurrència.         

Compres i Contractació 

 Adjudicar al BANC DE SABADELL SA, els serveis de pagament amb terminal punt de venda 
virtual i el subministrament de 3 dataphone. 
 Benestar Social 
 Fer una aportació a l’Associació RESSÓ VILAFRANCA, per participació en les despeses de 
funcionament del Rebost solidari. 
 Acceptar de la Diputació de Barcelona, un ajut en fons de prestació “Finançament de l’àmbit del 
benestar social” en el Marc del catàleg del Pla Xarxa de Governs Locals 2012/2015. 
 Subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona i l’acceptació d’un ajut per donar 
continuació al Programa de suport als ens locals per als serveis de mediació ciutadana. 
 Urbanisme 
 Aprovar i exigir el cobrament en via voluntària de les quotes d’urbanització del PAU 18, a la 
societat PENEDES 4, SL. 
 Aprovar i exigir el cobrament en via d’apremi de les quotes d’urbanització del PAU 18, a la 
societat ARITJOLS 80, SL. 
 Prorrogar amb l’empresa PUJADO IL.LUMINACIÓ del contracte del serveis de les instal�lacions 
elèctriques dels edificis de l’ajuntament. 
 Adjudicar a l’empresa LAMPISTERIA SALVADOR SL, els treballs de substitució del sistema de 
distribució d’aigua calenta sanitària del pavelló de la Gamba de la zona esportiva. 
 Habitatge 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació de l’immoble de la Rambla de 
Nostra Senyora 39. 
 Ocupació i Formació 
 Acceptar de la Diputació de Barcelona, un ajut en fons de prestació “Finançament dels serveis 
locals d’ocupació” en el Marc del catàleg del Pla Xarxa de Governs Locals 2012/2015. 
 Seguretat Ciutadana 
 Adjudicar a l’empresa Insígnia SL de 130 polos bicolors de màniga curta per a la uniformitat de 
la Policia Local 
 Cultura 
 Subscriure conveni amb el Ball de Panderos, i els Geganters de Vilafranca del Penedès. 
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Esports 

 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que participin en 
competicions esportives d’alt nivell i en condicions d’amateur durant el curs 2012/2013. 
 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que programin i 
executin activitats puntuals relacionades amb activitats físiques i de l’esport. 
 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades inscrites en el registre d’entitats de 
Vilafranca que promocionin activitats físiques i esportives de base. 
       Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 1 de les obres d’enderroc de l’edifici c. Migdia 22 passatge Alcover. 
 Aprovar la certificació n. 2 de les obres d’urbanització del c. Guardiola. 
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