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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 14 d’abril 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 

 Satisfer al CONSORCI PER A LA GESTIO INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC), 

l’import de la quota com a membre de l’entitat. 

 Aprovar el compte de gestió i recaptació de multes de circulació, per sancions imposades,per 

aquest Ajuntament, presentat per l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona. 

 Aprovar el compte de gestió i recaptació de rebuts i certificacions de descobert, presentat per 

l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona. 

 Declarar l’obra destinada a la construcció de tres pistes de pàdel en la finca de CASINO UNIO 

COMERCIAL d’especial interès o utilitat municipal i comunicar a l’OGT l’anul�lació del rebut de l’Impost 

sobre construccions i instal�lacions i obres i liquidar-los novament amb la bonificació. 

 Declarar les finques del carrer General Prim 11, i 11 I, propietat dels CASTELLERS DE 

VILAFRANCA d’especial interès o utilitat municipal i que s’apliqui la bonificació del rebut de l’IBI. 

 Declarar les finques de la rambla Nostra Senyora, 37, i 40, 01 bxs.1 propietat de CASAL 

SOCIETAT LA PRINCIPAL, d’especial interès o utilitat municipal i que s’apliqui la bonificació del rebut 

de l’IBI, i desestimar la bonificació de la taxa de gestió de residus municipals. 

 Declarar les finques de la Rambla Sant Francesc, 25, la finca PAU 19. Ctra. Barcelona, 6-28, 6-

29, i 9502, finques de CASINO UNIO COMERCIAL d’especial interès o utilitat municipal i que s’apliqui 

la bonificació del rebut de l’IBI i desestimar la bonificació de la taxa de gestió de residus municipals. 

 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. 

 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 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzat pel personal d’aquest ajuntament 

 Establir un contracte de col�laboració social per a prestar serveis al servei de Relacions 

Internacionals. 

  Compres i Contractació 

 Adjudicat a l’empresa INTEGRAL DE PREVENCIO DE RISCOS SL, el servei d’activitats preventives 

de la salut en tres especialitats tècniques. 

 Adjudicat a l’empresa INTEGRAL DE PREVENCIO DE RISCOS SL, el servei d’activitats preventives 

de la salut en l’ especialitat de vigilància de la salut. 

 Prorrogar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 

locals de Catalunya membres del Consorci. 

 Benestar Social 

 Establir un ajut econòmic per a persones grans amb valoració de grau de dependència per la 

prestació del servei de transport adaptat. 

 Sol�licitar a l’agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació al mes aviat possible de dos dels 

habitatges disponibles a Vilafranca vinculat al conveni signat amb Catalunya Banc SA. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència urbanística per a la realitzar obres de construcció d’un habitatge unifamiliar 

aïllat amb piscina a l’immoble del passatge Serra d’Ancosa, 5. 
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 Concedir llicència urbanística per a la realitzar obres de construcció d’un habitatge unifamiliar 

aïllat amb piscina a l’immoble de l’av. Montmell, 35 

 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA, per obres de reforç i 

renovació de la xarxa de sanejament a la Rambla de la Girada, i 2 mes. 

 Declarar la caducitat de la llicència atorgada per JGL 25/09/06, per a la construcció d’un 

habitatge unifamiliar al c. Pere el Gran, 79. 

  Declarar la caducitat de la llicència atorgada per JGL 08/09/08, per a obres de reforma en 

l’edifici del c. de la Font, 3. 

 Aprovar el projecte tècnic l’expedient de contractació  i plec de clàusules administratives per les 

obres d’urbanització del carrer Guardiola  costat oest. 

 Aprovar el projecte tècnic l’expedient de contractació  i plec de clàusules administratives per les 

obres d’urbanització dels c. Sant Pau, Muralla dels Vallets i Aparcament. 

 Informar favorablement la suspensió de l’aprovació inicial del projecte d’obres per l’abocament 

de les aigües pluvials del sector Domenys III. 

 Informar favorablement l’aprovació definitiva del texs refós del projecte constructiu de dos ponts 

sobre la riera de Llitrà, per l’accés al sector Domenys III. 

 Medi Ambient 

 Adjudicar les parcel�les d’Horts urbans del carrer Francesc Candel, al barri Espirall. 

 Comerç i Turisme 

 Aprovar amb els propietaris de la Casa Miró, un conveni de col�laboració per a la integració de la 

Casa Miró a la Ruta Modernista de Vilafranca. 

 Adjudicar a l’empresa MOIXO Enginyeria i Informàtica SL, un contracte per a la creació d’un nou 

portal informàtic de Turisme. 

 Acceptar la renúncia del titular de la parada número 1 del mercat de la Carn dedicada a peix, 

marisc i pesca salada. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, el contracte de subministrament i plantació 

d’arbrat per al municipi de la Vila. 

 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS BARCELONA SA, (PABASA) el contracte de les obres de 

reasfaltat de diferents carrers de la Vila. 

Proteció Civil 

 Fer cessió de l’ús d’un desfibril�lador CR Plus al Parc de Bombers de Vilafranca 

 Cultura 

 Subscriure un conveni amb la Coral Infantil L’Espinguet 

 Solidaritat i Cooperació 

 Concedir a l’entitat Entrepobles - Penedès, una prorroga d’execució del projecte 2502, Gestió de 

territori i recursos naturals a la frontera Perú - Equador. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació 1 del servei de poda de l’arbrat de la vila, 

 

 

Ratificar un decret d’alcaldia. 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 


