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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de 
desembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 Alcaldia 
 Arrendar el local de planta baixa situat al carrer Cort, número 16. 
 Hisenda 
 Estimar dues sol�licituds en el sentit de procedir a la bonificació del 50% de la liquidació 
girada per la taxa de prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració en les 
activitats i instal�lacions. 
 Satisfer a l’empresa SERVEIS FUNERARIS DEL PENEDES SL, l’import que correspon al 
dèficit acumulat pel servei del Cementiri Municipal. 
 Governació 
 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de  pública concurrència. 
 Modificar l’acord de la JGL del 9/12/13, en que s’autoritzava la prestació de servei de 
taxi  amb la llicència n.7, en el sentit d’ampliar l’autorització del servei de taxi amb la 
llicència n.8. 
 Recursos Humans 
 Resposta de l’Ajuntament referent a l’abonament de la part de la paga ja meritada al 
personal. 
 Declarar vigents els contractes laborals per obra i servei determinat de dos AODL. 
 Establir que dos oficial 2.de la Unitat de Serveis passaran a prestar serveis en horari 
partit. 
 Contractació d’un operari en la modalitat d’obra i servei determinat adscrit al servei 
d’Ocupació i Formació. 
 Declarar vigent el contracte laboral d’obra i servei d’una mediadora del servei de 
Convivència 
 Con tractar un monitor docent en la modalitat d’obra o servei vinculat a la realització 
del curs de Cuina. 
 Contractació de tres professionals per a programes ocupacionals. 
 Contractació de treballadors, per un període de sis mesos, per a la realització del 
Programa Treball i Formació. 
  Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS SL. el servei de manteniment de 
l’equipament electrònic switching i routing de la xarxa de telecomunicacions. 
 Adjudicar a l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. el contracte administratiu 
dels serveis de telecomunicacions de veu mòbil lot-2 de l’Ajuntament. 

Benestar Social 
 Adjudicar a l’empresa ELLAP (Esport i Lleure de l’alt Penedès) els serveis per dur a 
terme el projecte Adolescents per al primer semestre del 2014. 
 Adjudicar a l’empresa ESPAI LLEURE DIVERTALIA SL, els serveis d’un/a integrador/a 
social per al Centre Obert durant l’any 2014. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 2. 6. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 3. 6. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de l a plaça Pau Casals, 8,  3. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 1. 1.  
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 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 2. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 6. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Falcons, 33 baixos 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2,  2. 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Fruita, 3-5, 2. 1.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Fruita, 3-5, 2. 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 3. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl.1, 3. 4. 
   Ensenyament 
 Acceptar i rebre el patrimoni resultant de la liquidació de l’Escola Municipal d’Art 

Arsenal. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal la 
finca situada al c. santa Clara, 20-22. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma i reparació de cobertes d’edifici 
bifamiliar entre mitgeres al c. Jaume Balmes, 4. 
 Adjudicar definitivament i procedir a l’alienació de la parcel�la del Sector Melió 
Residencial  a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dias en España. 
 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules 
administratives per l’enderroc de l’edifici del c. Migdia, 22 cantonada passatge Alcover. 
 Satisfer l’import corresponent a l’expropiació d’una finca situada a la zona esportiva. 
 Adjudicar a GARBET, NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL i NOU SET SCCL UTE, el 
contracte administratiu complementari del servei de neteja. 
 Encarregar la redacció d’una memòria valorada sobre la transformació de la platja de 
les vies del tren de l’estació de Vilafranca. 
 Habitatge 
 Adjudicar a l’empresa 9COVISEN SL, les obres de reforma de la coberta de l’edifici de la 
Rambla de Nostra Senyora, 39, Casa Masllorens. 
 Medi Ambient 

Adjudicar els treballs de reparació de varis camins municipals. 
 Comerç i Turisme 
 Adjudicar a l’empresa GRUMAN’S SL la renovació del contracte administratiu de serveis 
destinat a la neteja dels mercats municipals Sant Salvador i la Carn. 
 Ocupació i Formació 
 Concedir beques per a la realització d’un itinerari formatiu dins el programa CRIT 
 Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració subscrit amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, per a la realització dels Plans de Transició al Treball 
(PQPI). 
 Acceptar una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització  
d’ accions formatives. 
 Encarregar a l’empresa PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL, el servei docent de 
socorrisme en instal�lacions aquàtiques. 
 Encarregar a l’empresa ALBA INSTITUTO TÈCNICO DE FORMACIÓ SL, el servei docent 
d’activitats auxiliars de magatzem. 
 Encarregar a l’empresa FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, el servei docent de 
dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 
 Encarregar a l’empresa GERIATRIA DEL VALLES SL, el servei docent d’Atenció 
Sociosanitaria a persones al domicili. 
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 Subscriure conveni de col�laboració amb la Fundació INFORM per l’execució del 
Programa SEFED. 
 Relacions Internacionals 
 Transferir directament el retorn del cofinançament de la trobada de joves de la Xarxa 
de Ciutats Agermanades amb Bühl. 
 Transferir directament el retorn del cofinançament de desplaçament de la trobada de 
joves de la Xarxa de Ciutats Agermanades amb Bühl. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa INGENIERIA DE ACCESOS SL, el subministrament de dues 
pilones automàtiques per a l’entrada de la pl. Jaume I. 
 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, el contracte del servei de poda a brocada dels 
exemplars d’arbrat viari que ho precisen. 
 Mobilitat 
 Donar la conformitat a l’aplicació de les tarifes dels usuaris dels aparcaments gestionats 
per SABA, per al 2014. 
 Aprovar un document de condicions tècniques i restriccions a considerar en la 
construcció dels passos remuntats a la vila. 
 Adequar unes modificacions en els horaris del servei de bus aprovats en la JGL del 9 de 
desembre de 2013. 
 Seguretat Ciutadana 
 Adjudicar a l’empresa RECYCLE CAR SL, (El Recanvi) la venda de turismes, furgonetes,  
ciclomotors i motocicletes considerats residus sòlids. 
 Cultura 
 Subscriure un conveni amb el Ball Pla de Vilafranca. 
 Satisfer a l’entitat VINSEUM una aportació extraordinària per atendre despeses generals 
del Museu. 
 Satisfer al CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL, una aportació per col�laborar en les 
despeses de reforma dels vestidors. 
 Igualtat 
 Adjudicar el servei jurídic i de mediació que es presta al Casal per la Igualtat pel 2014. 
 Joventut 
 Aprovar convenis amb les entitats següents: Agrupament Escolta Pere II i Sta. Maria de 
Foix, Grup d’Esplai Parroquial, i Moviment Infantil de Vilafranca. 
 Adjudicar a l’empresa ESPAI LLEURE DIVERTALIA SL, la gestió de personal per al servei 
temporal i parcial d’ampliació d’horaris de la sala d’estudis Casa Amiguet. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació, n. 1 de la urbanització del passatge Luis Mata Acedo. 
 
Ratificar decrets d’alcaldia. 
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