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        La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de gener 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 

 Benestar Social 
 Finalitzar la cessió d’us de l’habitatge del c. Falcons de Vilafranca, 33 bxs. i retornar a 
VINSEUM l’habitatge del c. Palma, 24, 2. 3.  
 Ensenyament 

 Atorgar a l’Escola municipal d’Art Arsenal, l’aportació econòmica municipal i subvenció 
de la Generalitat per al cofinançament de despeses de funcionament i de personal docent. 

 Convivència ciutadana 
 Subscriure amb Càritas Interparroquial de Vilafranca, un conveni de col�laboració per  
determinar els termes i condicions per realitzar les mesures reparadores que es defineixin 
a l’entorn comunitari de Vilafranca. 
 Hisenda 

 Aprovar una transferència corrent a la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ SL. 
 Governació 

 Concedir 2 llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Desestimar una sol�licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Desestimar un recurs de reposició contra una reclamació de responsabilitat patrimonial 
 Recursos Humans 

 Contractació de personal dins els Plans d’Ocupació, convocatòria Treball als barris, 
2012. 
 Contractar una auxiliar administrativa per l’execució del programa FOAP 2012. 
 Acordar una comissió de serveis a favor d’una Tècnica d’ Educació per l’exercici 
temporal del lloc de treball de Cap del Servei d’Ensenyament. 
 Contractar un Coordinador, en la modalitat de contracte d’obra o servei de durada 
determinada vinculat al projecte Agrupem i Avancem. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL, el contracte de manteniment 
de la infrastructura de servidors centrals de la xarxa informàtica corporativa de 
l’ajuntament. 
 Ocupació i formació 

 Adjudicar en ferm a l’empresa CAREER BCN Consultants SL. les tasques d’implantació i 
avaluació del pla formatiu HOTELERIA I TURISME: Creació i gestió de Viatges i 
esdeveniments. 
 Adjudicar en ferm a l’empresa PONREC Assessors, les tasques d’implantació i avaluació 
del pla formatiu COMERÇ I MARQUETING: Auxiliar de Magatzem 
 Adjudicar en ferm a l’empresa Aula de Formació del PENEDES SL, les tasques 
d’implantació i avaluació del pla formatiu Serveis Socioculturals a la Comunitat 
Sociosanitaria a les Persones. 
 Adjudicar en ferm a l’empresa Aula de Formació del PENEDES SL, les tasques 
d’implantació i avaluació del pla formatiu HOTELERIA I TURISME: Promoció Turística Local 
i Informació. 
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 Adjudicar en ferm a l’empresa COTEC Formació i Serveis SL. les tasques d’implantació i 
avaluació del pla formatiu ENERGIA I AIGUA: Muntatge i manteniment instal�lacions 
solars fotovoltaiques. 
 Urbanisme 

 Deixar sense efecte l’acord de la JGL del 03/06/2011  de la direcció d’obra de les obres 
de rehabilitació de les patologies del mercat de Sant Salvador. 
 Sol�licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, una subvenció 
per als  ens locals per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic per al 
2013. 
 Aprovar un informe emes pels serveis tècnics municipals per a qualificacions 
urbanístiques de la finca del c. Olèrdola, 7. 
 Concedir una prorroga de la llicència d’obres concedida per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar al c. Hermenegild Clascar, 26. 
 Concedir llicència urbanística per a obre d’instal�lació d’un ascensor en l’edifici 
plurifamiliar en l’immoble del c. Montblanc, 11. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL. el contracte dels serveis de poda de part de 
l’arbrat de Vilafranca. 
 Certificacions 

 Aprovar l’acta n. 3 dels preus contradictòria i la certificació n. 6, de les obres “Centre de 
coneixement del vi i Rehabilitació de l’antiga estació enològica I Fase : Obra Civil. 
 Aprovar la certificació 1 de les obres d’ordenació de l’encreuament entre l’av. Zona 
Esportiva amb el c. antic Camí de Moja. 
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