
 

Cort, 14 - 08720 VILAFRANCA del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 
  
 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 28 
d’octubre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  

Alcaldia 

 Subscriure amb el Centre Artístic del Penedès, un conveni de col�laboració per la cessió de 

l’immoble del passatge Alcover, 2, per a diferents actes. 

 Governació 

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

establiments de  pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Desestimar de manera integra la petició presentada per les 4 seccions sindicals del personal 

d’aquest Ajuntament. 

 Canvi d’adscripció administrativa del Responsable de Cooperació i Desenvolupament al lloc de 

treball de Cap de Serveis Socials. 

 Salut 

 Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions i  atorgar ajuts a 

diverses entitats privades sense ànim de lucre que estigui relacionades amb la salut. 

Urbanisme 

 Aprovar el projecte de Rehabilitació de forjat de l’edifici del Cal Berger, i adjudicar a l’empresa 

9Covisen SL, els treballs de rehabilitar el forjat de Cal Berger. 

 Requerir a la Junta de Compensació del Sector Melió Residencial per a que dipositi a la tresoreria 

municipal l’import que correspon al cost previst per a la construcció d’una barrera paisatgística. 

Satisfer a la mateixa Junta de Compensació l’import pel pagament de la urbanització del sector. 

 Aprovar i subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona, pel manteniment del sistema 

d’informació Territorial Municipal i d’altres eines d’àmbit de gestió geogràfica. 

 Declarar les obres realitzades o que es realitzin en les finques del c. Hermenegild Clascar, 2, 

planta baixa i primera, com d’especial interès o utilitat municipal. 

 Concedir a IMMOBILIARIA TENGIL SL, una prorroga per iniciar les obres de construcció d’un 

edifici de nova planta al c. Xicots de Vilafranca, 29-35. 

 Comerç i Turisme 

 Aprovar amb la Federació de Fires de Catalunya, un conveni de col�laboració per a la realització 

del 20è Congres de Fires de Catalunya els dies 21 i 22 de novembre. 

Serveis Urbans 

 Contractar el servei de seguiment i suport pel canvi del sistema de recollida de residus. 

 Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS CHE SL, les obres d’adequació de paviment de la rotonda 

de l’Esclat i Camí de Moja. 

 Encarregar a la MANCOMUNITAT PENEDES GARRAF, fer una rotació periòdica de la mini 

deixalleria en diferents ubicacions de la Vila. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives pels serveis de 

manteniment de les instal�lacions de calefacció ACS i gas als edificis municipals. 

Adjudicar a l’empresa FITOPATOLOGIA I NATURA SCP. els serveis de defensa fitosanitària de 

l’arbrat públic. 

Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al subministrament de 

200 cadires polivalents per a l’auditori de l’Escavi. 

 Mobilitat 

 Habilitar una reserva de càrrega-descàrrega a l’alçada del c. Cubelles, 7. 
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 Anul�lar estacionaments al carrer del sol. 

 Protecció Civil 

 Subscriure amb l’Associació de Voluntaris de Protecció civil Gran Penedès, un nou conveni de 

col�laboració . 

 Certificacions. 

 Aprovar la certificació 1 de les obres de re asfaltat de carrers de la vila. 

 Aprovar la certificació 3 del subministrament de mobiliari de l’ESCAVI. 

 Aprovar la certificació única de les obres d’ instal�lació de fibra òptica a la Unitat de Serveis. 

 Aprovar la certificació única de les obres d’adequació del solar per aparcament del c. Ferran. 

 Aprovar la certificació única de les obres de cablejat pel subministrament d’energia a l’antic 

INCAVI del c. Amàlia Soler. 

  

Ratificar decrets i resolucions d’alcaldia. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


