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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de 
maig de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Governació. 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  
pública concurrència. 
 Autoritzar la venda de productes pirotècnics en el local comercial del c. Oriol, 8. 
 Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi, n.3, el canvi del seu vehicle per un model nou. 
 Expedient sancionador 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 i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Ampliar la jornada laboral d’una auxiliar administrativa adscrita als servei de l’OAC. 
 Ampliar la jornada laboral d’una conserge especialista adscrita al servei de Promoció Econòmica. 
 Proveir amb caràcter definitiu la plaça de Responsable d’Activitats. 
 Contractar amb categoria laboral una Cap de Gestió, per l’execució de les tasques 
administratives del curs de Creació i Gestió de Microempreses. 
 Declarar extingida la relació laboral amb la cap del Servei d’Innovació i Tecnologia, amb motiu 
de la seva jubilació. 
 Benestar Social. 
 Satisfer a l’entitat Càritas Interparroquial de Vilafranca una aportació per col�laborar en les 
despeses de l’alberg d’aquesta vila. 
 Concedir a 452 contribuents l’ajut per al pagament de l’impost de Bens Immobles de naturalesa 
urbana d’enguany. 
 Atorgar a 172 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació de la taxa 
dels serveis de recollida d’escombraries. 
 Atorgar a 169 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació del 75% del 
cost del primer mínim de l’aigua. 
 Denegar a 55  persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur l’ajut per al pagament de 
l’impost de Bens Immobles de naturalesa urbana  
 Denegar a 56 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació de la taxa 
dels serveis de recollida d’escombraries. 
 Denegar a 55 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació del 75% del 
cost del primer mínim de l’aigua. 
 Modificar el darrer acord de la JGL del 8/02/13, pel que fa a les dates d’ús de l’habitatge del c. 
Campanar, 8, 3. 1.  
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 3. 1 
 Ensenyament. 
 Fer una convocatòria pública per a l'atorgament d’ajuts econòmics a alumnes de famílies amb 
pocs ingressos. 
 Urbanisme. 
 Concedir llicència de divisió en règim de propietat horitzontal de la finca de la rambla de Sant 
Francesc, 18. 
 Adquirir aquest ajuntament dos locals situats a la ronda de Mar, propietat de la societat 
Municipal de l’Habitatge de vilafranca del Penedès, SL. 
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 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra del cablejat pel nou subministrament a l’edifici de 
l’antic Incavi. 
 Aprovar el projecte d’execució i adjudicar a l’empresa CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U els 
treballs d’execució d’una sala de lectura a l’Antiga Estació Enològica. 
 Medi Ambient. 
 Concedir i /o denegar les subvencions a entitats que programin activitats d’interès públic local en 
el camp del medi ambient. 
 Ocupació i Formació. 
 Acceptació d’un recurs econòmic de la Diputació de Barcelona, consistent en el fons de prestació 
“Finançament dels serveis locals d’ocupació”. 
 Modificar l’encàrrec de la JGL del 11/03/2013, en el sentit de canviar el nom comercial de 
l’empresa adjudicatària, pel nom a efectes jurídics de AD ANALISIS Y DESARROLLO SL.  
 Serveis Urbans. 
 Prorrogar amb l’empresa PUJADO IL.LUMINACIÓ SA, el contracte de manteniment de les 
instal�lacions elèctriques de la vila, lot, 1. 
 Prorrogar amb l’empresa ELECTRICA GÜELL, SA, el contracte de manteniment de les 
instal�lacions elèctriques de la vila, lot, 2. 
 Ampliar amb l’empresa ASBA MANTENIMIENTOS actualment KONE ELEVADORES SA, l’actual 
contracte de manteniment d’ascensors amb l’ascensor del c. La Palma, 24 (Casa Amiguet). 
 Declarar la resolució del contracte administratiu amb l’empresa SERMAIN SA, i aprovar 
l'expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al servei de neteja 
d’edificis municipals escoles públiques i llars municipals. 
 Mobilitat. 
 Aprovar el document “Criteris a considerar a l’hora de concedir habilitar i senyalitzar una reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda”.  
 Aprovar el document “Criteris a considerar a l’hora de concedir habilitar i senyalitzar una reserva 
d’estacionament per a zones de càrrega i descàrrega”. 
  Certificacions. 
 Aprovar una factura relativa a les obres d’urbanització de l’accés al c, La Granada 
 Aprovar la certificació 3, relativa a les obres al Centre de coneixement del Vi. Rehabilitació de 
l’antiga estació enològica fase II,  
 Aprovar la certificació 10, relativa a les obres al Centre de coneixement del Vi. Rehabilitació de 
l’antiga estació enològica fase, I. 
 
               Ratificar un Decret de l’alcaldia 
 

L’ALCALDE 
 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


