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

 

 

 Hisenda 
 Donar compte de l’informe de morositat del Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 30/09/2013 en 
compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Governació 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Autoritzar la incorporació al servei de taxi de la llicència núm. 2 a partir del 01/12/2013. 
 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 
 Recursos Humans 

 Aprovar les quanties de repartiment dels fons d’estudis del personal d’aquest ajuntament. 
 Nomenament d’un funcionari en practiques de sergent de la Policia Local. 
 Canvi d’adscripció orgànica del Cap del Servei d’Ocupació i Formació, al lloc de treball de 
Responsable Cooperació i desenvolupament. 
 Aprovar una comissió de serveis d’una tècnica del servei de Comunicació, per a passar a ocupar 
el lloc de treball de Cap del Servei d’Ocupació i Formació. 
 Desestimar un recurs, presentat per un treballador d’aquest ajuntament. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa UNIT4-BUSINEES SOFTWARE IBERICA, la renovació del contracte de 
manteniment del programa informàtic de gestió econòmica i pressupostaria i sistema Elector 
 Adjudicar a l’empresa SETTING CONSULTORIA TECNOLOGICA DE LA INFORMACIÓ SL. el 
desenvolupament d’un evolutiu del programa de gestió d’expedients i incidències al SUM. 
 Benestar Social 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl.1 5.4. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, bl.1, 2. 5.  
 Urbanisme 
 Concedir una prorroga de la llicència d’obres concedida per a la rehabilitació i ampliació de 
l’immoble del c. Ferrers, 78. 
 Retornar a l’empresa EMCOFA, SAU, una fiança dipositada en garantia d’obres. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de rehabilitació de forjat de l’edifici de Cal Berger. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de remodelació d’espais públics. Reurbanització del 
passatge Luis Mata Acedo. 
 Aprovar el projecte d’obres de 12 allotjaments protegits i local ubicat al número 22 del c. Migdia 
de Vilafranca 
 Promoció Econòmica 
 Aprovar el pla de treball de Centre Àgora de l’ajuntament de Vilafranca per a la sol�licitud al 
programa integral de foment a l’emprenedoria, emmarcat al Catalunya Emprèn. 
 Comerç i Turisme 

 Subscriure amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila, un conveni de col�laboració amb les 
despeses d’instal�lació de la pista de gel durant la campanya de Nadal 
 Ocupació i Formació 

 Rectificar les especialitats formatives sol�licitades dins el marc del programa “Joves per 
l’ocupació 2013”. 
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 Serveis Urbans 
 Adjudicar a l’empresa CONTROL-CAT 2012 SL, el servei de consergeria del Cementiri Municipal 
durant els caps de setmana i festius. 
 Ampliar amb l’empresa NOU VERD SCCL. el contracte de neteja i manteniment de les zones 
verdes, incorporant noves zones. 
 Revisar el preu amb la Fundació Privada MAS ALBORNA, del contracte del servei públic de neteja 
de la via pública. 
 Mobilitat 
 Modificacions de senyalització de les entrades de l’illa de vianants. 
 Seguretat Ciutadana 

 Adjudicar a l’empresa URVINA SL, el subministrament de vestuari d’estiu i hivern per a la Policia 
Local. 
 Cultura 

 Subscriure conveni amb el Ball de l’Àliga, de Vilafranca. 
       Gent Gran 

 Prorrogar amb el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, per al programa de Teràpia Ocupacional a 
la Residència Ricard Fortuny. 
 Prorrogar amb el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, per al programa de Teràpia Ocupacional al 
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny 
       Certificacions 
 Aprovar la certificació 2 de les obres de reasfaltat de carrers de la vila. 

 

 

 

L’ALCALDE 
 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


