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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 de març 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

 Alcaldia 
 Establir convenis de col�laboració amb les Associacions de Veïns de Vilafranca : Sant Julià, Poble 
Nou, Molí d’en Rovira, Les Clotes, La Girada, L’Espirall, Centre-Vila, i Barceloneta-Sant Magí. 
 Requerir a l’Associació de Veïns Centre-Vila, el retorn de l’import de la subvenció per activitats 
no justificada . 
 Governació 

Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de  pública concurrència. 
 Concedir a un treballador de la societat Excavacions Mim, a prestar el servei de taxi 
corresponent a les llicències 7 i 8 . 
 Recursos Humans 
 Contractar una auxiliar administrativa amb adscripció orgànica al Servei d’Hisenda. 
 Nomenament de l’administrador general de l’Institut Municipal de Formació. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa AMI-APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL, el servei de 
manteniment d’accés públic a Internet . 
 Urbanisme 
 Adjudicar a l’empresa SELCAT 09 SL, el contracte administratiu de subministrament d’un grup 
electrogen d’emergència  pels servidors informàtica situats a la segona planta del c. Santa Maria,2. 
 Aprovar un conveni de col�laboració per a l’ús de la finca del c. sant Pau, 7-13 cantonada Ponent, 
1-3, per al condicionament d’un aparcament de vehicles. 
 Subscriure un conveni amb ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. pel qual es cedeix la 
titularitat i permisos del projecte elèctric denominat Auditori de Vilafranca. 
 Retornar a l’empresa FCC CONSTRUCCIONES SA, la fiança dipositada en garantia d’obres 
d’urbanització de la rambla de Sant Francesc. 
 Habitatge 
 Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats al lloguer d’habitatges. 
 Aprovar el contracte de rehabilitació i acord d’utilització de l’habitatge del c. Ponent, 11, 1. 
 Comerç i Turisme 
 Aprovar modificacions de les bases reguladores del procediment d’adjudicació de llocs de venda 
vacants als mercats no sedentaris. 
 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”. 
 Relacions Internacionals 

Aprovar el Pla de Projecció Exterior de Vilafranca del Penedès, 2014-2017. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa POLY KLYN SL, el lloguer de cabines sanitàries. 
 Adjudicar a l’empresa BATLLE PREFABRICATS EN FUSTA SL. el subministrament i instal�lació de 
plataformes de fusta per escocells al c. Espirall. 
 Deixar sense efecte la donació de la motocicleta AUZUKI a l’empresa SERCOM SL 
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Cultura 
 Satisfer a Edicions i Propostes culturals Andana SL, l’import de la publicació del llibre amb les 
obres completes del poeta vilafranquí Antoni Massanell Esclassans. 
 Esports 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb el consell Català de l’Esport, la Federació Catalana 
de Patinatge, i el club Patí Vilafranca, per organització i col�laboració d’esdeveniments de caire 
competitiu i solidari entre equips de la selecció catalana d’hoquei. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Aprovar l’addenda I al conveni de col�laboració amb l’entitat Associació d’Amics de Puerto 
Cabezas. 
 Gent Gran 

 Prorrogar amb l’entitat Creu Roja Alt Penedès el conveni de col�laboració per a la gestió d’àpats a 
domicili i l’increment del preu dels àpats amb l’IPC interanual. 
       Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 1, de les obres d’adequació d’un nou accés a l’aparcament del c. Ferran. 
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