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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 
d’octubre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
  

 Alcaldia 
 Renovar el conveni amb l’entitat Casino Unió Comercial, per a la cessió d’espais i instal�lacions. 
 Governació 
 Denegar una  llicència d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de pública concurrència. 
 Recursos Humans 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliars 
administratius. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Conserge 
Especialista. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar un procés selectiu d’una plaça d’Agent 
adscrita a la Policia Local, mitjançant procés concurs-oposició i mobilitat horitzontal. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar un procés selectiu d’una plaça interina 
d’oficial 2. de la Unitat de Serveis, mitjançant promoció interna. 
 Prorrogar la durada del contracte laboral temporal d’una auxiliar administrativa adscrita al 
servei d’Hisenda.  
 Perllongar la vigència del contracte laboral per obra i servei determinat d’un treballador del 
Centre Àgora. 
 Benestar Social 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer de La Fruita, 2, 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 16-22, Bl. 1, 5. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer Nord, 6, escala B, 3. 3.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, 54, 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer de la Font, 2, 2. 3. 
  Ensenyament 
  Aprovar l’expedient de contractació administrativa del subministrament i instal�lació d’un 
equip tecnològic per a l’Escola Municipal d’Art Arsenal. 
 Urbanisme 
 Modificar l’acord de la JGL del 17/02/14, en el sentit de rectificar les superfícies de la llicència 
concedida per a la divisió i agrupació de la finca del c. Amàlia Soler, 103-105. 
 Aprovar el projecte tècnic, expedient de contractació i plec de clàusules administratives per 
l’obra de “Remodelació de la zona d’estacionament de vehicles al mercat Sant Salvador”. 
 Acceptar de la Diputació de Barcelona l’ajut de suport tècnic a la gestió del patrimoni 
arquitectònic municipal. 
 Aprovar la memòria valorada d’execució de les obres d’instal�lació del connexionat de la xarxa 
de comunicacions a l’edifici de l’Enològica del c. Amàlia Soler, 27. 
 Adjudicar a l’empresa GREGORIO HP, SL, les obres de remodelació de l’espai entre blocs a la 
pl. Abat Blanch, 1 i 2. 
 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització d’un tram del c. Santa Fé. 
 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA, per obres de reforç i 
renovació de la xarxa d’abastament al c. Dr. Pasteur i Sarriera. 
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 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA, per obres de  reforç i 
renovació de la xarxa d’abastament al c. La Munia. 
 Retornar a l’empresa CONSTRUCTORA CORAMAR, SL. la fiança dipositada per obres a la pista 
poliesportiva del CEIP Pau Boada. 
 Promoció Econòmica 
 Encarregar a l’empresa INPRENEUR SL, treballs d’elaboració i execució del programa INNOVA. 
PIME. 
 Encarregar a la Fundació Mas Albornà, la realització d’un curs de formació professional 
especifica (Mòdul A) especialitat d’auxiliar de vivers i jardins. 
 Comerç i Turisme 
 Aprovar un conveni de col�laboració amb l’Associació de Comerciants Centre Vila per a la gestió 
de la dinamització comercial d’enguany. 

 Adjudicar la contractació de l’adjudicació de l’explotació de la parada número 1 del  mercat 
municipal de la Carn. 
 Cultura 

Contractar a l’empresa MISÒGINES SA. per la representació de l’espectacle de la companyia T de 
Teatre a Cal Bolet. 
 Subscriure conveni amb la Coordinadora de les Festes de Sant Raimon 2015. 
 Esports 
 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i 
persones físiques que programin activitats físiques relacionades amb l’esport. 
 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i 
persones físiques que participin en competicions esportives d’alt nivell. 
 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades que 
promocionin activitats físiques i esportives de base, de forma continuada. 
 
 
   Ratificar un decret d’alcaldia del servei de Recursos Humans 
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Pere Regull i Riba 
 
 
 


