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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 
d’octubre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  

Alcaldia 
 Aprovar un conveni amb l’Associació de Criadors de la raça de gallines penedesenca, per tal de 
preservar la raça autòctona de la Gallina Penedesenca. 
 Presa de coneixement de la no inscripció de la fundació Universitària del Vi, de la creació de la 
nova “The Wine School Foundation”, i de la resolució de la concessió de l’edifici de l’Enològica 
 Hisenda 
 Aprovar una transferència de capital a la societat municipal SERCOM SL, per inversions de Ràdio 
i Vilafranca TV. 
 Concedir a VINSEUM Museu de les cultures del vi de Catalunya, l’exempció de l’impost sobre 
bens i immobles de les finques de la Rbla., Nostra Senyora, 11 i c. La Palma, 24. 
 Fixar el calendari de recaptació de les taxes i preus públics i impostos durant l’any 2015. 
 Governació 

Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de pública concurrència. 
 Autoritzar al titulat de la llicència d’auto taxi núm. 23, el canvi del seu vehicle per un nou model. 
 Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzat pel personal laboral i funcionari 
d’aquest ajuntament. 
 Contractació d’una treballadora amb adscripció a Serveis Urbans. 
 Benestar Social 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 2.  2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge d’emergència situat al c. Eugeni d’Ors, 31 Àtic. 1. 
 Ensenyament 
 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona, un ajut del programa complementari de finançament de les 
llars d’infants de titularitat municipal referit al curs 2013-2014. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència municipal per a la divisió de la finca situada al c. Eugeni d’Ors, 32. 
 Concedir llicència municipal per a la divisió de la finca situada al c. Cal Bolet, 7. 
 Adjudicar a l’empresa BRULL & GARCIA INSTALACIONES SL, les obres d’instal�lació del 
connexionat a la xarxa de comunicacions a l’edifici de l’Enològica. 
 Aprovar el projecte d’execució de l’itinerari de bicicletes entre el Pont de Moja i el barri Ciutat 
Jardí Sant Julià. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de rehabilitació del locals de Congelats Cadi al mercat 
de Sant Salvador. 
 Concedir llicència urbanística a INDRET PATRIMONIAL SL, per a obres de construcció porxo per a 
garatge en l’immoble de l’av. del Foix, 94. 
 Concedir llicència urbanística a RB PACKAPING GROUP, per a obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, a l’Av, del Montmell, 10. 
 Concedir llicència urbanística a SOLA-CLAVER SERVEIS SCP, per a obres de subdivisió d’un 
habitatge en dos habitatges independents, en l’immoble del c. Mare Ràfols, 16 1a. planta 
  Aprovar l’addenda del conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona, per al 
funcionament del Servei Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i (SAC). 
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 Comerç i Turisme 
 Aprovar el contingut del conveni de col�laboració amb les associacions de comerciants que ho 
sol�licitin per a la il�luminació de Nadal, 2014 als carrers comercials. 
 Concedir autoritzacions de venda per als mercats no sedentaris dels dimarts. 
 Concedir autoritzacions de venda per als mercats no sedentaris dels dissabtes. 
 Cultura 
 Satisfer a VINSEUM com a part gestora de la part econòmica del festival MOST Penedès, una 
aportació en concepte de col�laboració al Festival Internacional del cinema del vi i el Cava. 
 Contractar a l’empresa LA PERLA 29, SL. per a la representació de l’espectacle Traduccions/ 
Translations a Cal Bolet. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Efectuar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al 
projecte 2743, Inundacions als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. 
 Gent Gran 

Subscriure un conveni amb l’Associació de Jubilats Vídues i Mestresses de casa “El Pilar de Vuit”. 
       

 Ratificar dos decrets d’alcaldia del servei d’Ocupació i Formació. 
 

 

 

L’ ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


