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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de 
desembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 
 Modificar l’acord de la JGL del 23/12/13, en el sentit de variar l’import a satisfer a l’empresa 
SERVEIS FUNERARIS DEL PENEDES SL. segons liquidació definitiva del servei del Cementiri. 
 Governació 
 Resoldre un recurs de reclamació per responsabilitat patrimonial. 

Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del persona laboral i funcionari 
 Ensenyament 
 Deixar sense efecte el conveni amb l’Institut Eugeni d’Ors, pel qual la biblioteca d’aquest centre 
passava a ser sala d’estudi. 
 Urbanisme 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de remodelació del carrer Mas i Parera. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’urbanització de la zona verda del sector Melió 
Residencia UA20. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres d’adequació per nous espais tancats d’oficines a 
l’edifici de la Policia Local. 
 Aprovar el projecte d’execució dels treballs de millora de l’enllumenat i climatització de la sala de 
conferencies a l’edifici de l’Enològica. 
 Adjudicar el contracte administratiu menor dels serveis de coordinació de seguretat de l’obra 
d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
 Encarregar a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. dur a terme la licitació, 
adjudicació i direcció de les obres de la urbanització del c. Abat Copons. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de xarxa de 
subministrament, mitjançant nova línia de baixa tensió, afectant el c. Oriol. 
 Concedir llicència urbanística a FALCONS DE VILAFRANCA, per a obres de reforma i ampliació del 
seu local social a l’immoble del c. Dr. Pasteur, 7-9. 
 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de millora del requisit d’estalvi elèctric a l’edifici 
de l’arxiu comarcal de vilafranca. 
 Habitatge 
 Adjudicar a l’empresa FUSTERIA CARPEN SL, el contracte administratiu  de subministrament dels 
mobles per a 7 cuines a l’edifici Mas Llorens, de la rbla. Nostra Senyora 39. 
 Comerç i Turisme 
 Aprovar el conveni amb el col�lectiu d’Artesans, brocanters i pintors del Penedès. 
 Ocupació i Formació 
 Concedir una aportació econòmica a la Fundació Pro Penedès, per tal de contribuir en el 
desenvolupament del programa INSERIM. 
 Serveis Urbans 
 Satisfer a l’empresa NOU VERD SCCL. el servei extraordinari de poda urgent per a la implantació 
del nou sistema de contenerització. 
 Protecció Civil 
 Prorrogar el conveni de col�laboració amb l’Associació de voluntaris de Protecció Civil del Gran 
Penedès. 
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 Cultura 
       Subscriure convenis amb les entitats següents: Associació Jazz Club Vilafranca, Societat Coral El 
Penedès, i la Coral Laroc. 
 Nomenament dels Administradors/es de la Festa Major 2015 

Esports 
 Subscriure conveni de amb Radio Vilafranca (Sercom SL) i la Federació Catalana de Futbol per 
col�laboració en la celebració de la copa de Futbol Ràdio Vilafranca. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per a la concessió de 
l’activitat de bar, restaurant i activitats de dinamització, a la zona esportiva municipal. 
 

 
Ratificar decrets d’alcaldia del servei de Recursos Humans i Urbanisme 

 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


