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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de 
febrer de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 

Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 

31/12/2014, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per dels serveis de 

prevenció de riscos laborals. 

 Governació 

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

establiments de pública concurrència.  

 Suspensió provisionals de la vigència de la llicència número 21 de taxi, a petició de l’interessat 

Recursos Humans 

 Declarar vigent el contracte laboral per obra i/o servei determinat d’una treballadora social. 

 Aprovar l’adhesió al conveni tipus dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la xarxa 

CORH, Espai presencial de la comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 

 Benestar Social 

 Prorrogar el conveni de col�laboració amb l’entitat Univers Penedès, amb la cessió d’un despatx i 

zona d’activitat a la pl. Penedès, 3, 2. Planta. 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del c. Font, 39, 3.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Font, 2, 3. 1.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Nord, 6, escala B, 3. 3.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitació i espais comuns de l’habitatge del c. Joan XXIII,7-9, 3.1. 

 Ensenyament 

 Subscriure conveni amb d’Institut Can Puig de St. Pere de Ribes, en matèria de formació en 

centres de treball del Programa de formació Professional Inicial Adaptat (PFI). 

 Convivència i Ciutadania 

 Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona, per l’actuació al programa de suport per a 

l’impuls dels serveis de mediació comunitària. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca del c. 

Martorell, 16-18. 

 Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona, per portar a terme l’actuació de la urbanització 

de l’espai públic de l’eix de la via ferroviària al passeig Rafael Soler. 

 Aprovar i subscriure la minuta amb les entitats públiques ADIF i ADIF-ALTA VELOCIDAD, per a la 

concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari. 

 Adjudicar a l’empresa MOVIMENTS AMSA SL, el contracte administratiu menor d’obres de 

desballestament i buidat interior del mercat de La Pelegrina. 

 Ratificar el conveni signat amb el Centre Artístic del Penedès pel qual l’entitat transmetrà a 

l’ajuntament la propietat de l’immoble del passatge Alcover, 6. 

 Concedir llicència urbanística a INICIATIVAS INMOBILIARIES TARRACO SL, per a obres de 

construcció de nau comercial en l’immoble de l’av. Tarragona, 137. 

Signar un conveni de col�laboració amb el propietari de l’edifici emplaçat al c. Cort, 33, 

Consellers, 10,  per a la rehabilitació de les dues façanes. 
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Signar un conveni de col�laboració amb el propietari de l’edifici emplaçat al c. Cort, 35, 

Consellers, 12,  per a la rehabilitació de les dues façanes. 

Aprovar que el programa de Rehabilitació d’habitatges porti a terme les obres accessibilitat dins 

l’habitatge del c. La Granada, 30. 

 Comerç i Turisme 

 Aprovació dels preus públics per a la Festa del Xató d’enguany. 

 Concedir a diferents titulars la transmissió de l’autorització de venda no sedentària als mercats. 

 Ocupació i Formació 

 Encarregar a l’empresa ACO IMATGE, Assessoria de Imagen Integral, les tasques de formació de 

l’acció formativa “Serveis auxiliars d’estètica”. 

 Encarregar a l’empresa PHRO PROFESSIONAL, les tasques de formació de l’acció formativa 

“Zelador/a sanitari/a”. 

 Modificar l’encàrrec de la JGL del 22/12/2014, en el sentit de canviar la denominació d’un dels 

mòduls encarregats de les tasques de formació formativa d’operacions de vinificació. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa 9COVISEN SL, el contracte administratiu d’obres d’adequació genèrica de 

voreres. 

 Fixar els imports a satisfer dels diferents serveis per a l’any 2015 a la Mancomunitat 

Intermunicipal Penedès Garraf . 

 Cultura 

 Prorrogar amb l’empresa TRIADE SCP, el contracte administratiu dels serveis d’atenció i 

funcionament de la casa de la Festa Major. 

 Actualitzar la renda a satisfer a l’Institut català del Sòl per l’arrendament del local comercial del 

passatge Antoni Sabaté Mill, 1, local 2. 

 Subscriure conveni amb la Coordinadora de Grallers de vilafranca. 

       Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 3 relativa als serveis de reposició de l’arbrat a la vila. 

 Aprovar la certificació n. 4 i ultima referent a la urbanització del c. Guardiola costat oest. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 


