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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de juny 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 

Governació 

Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 

establiments de  pública concurrència. 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 

reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Donar la conformitat a perllongar la relació laboral d’un arquitecte tècnic amb motiu de la seva 

jubilació fins l’1 de novembre. 

 Aprovar una prorroga del conveni en practiques al Servei de Joventut. 

 Benestar Social 

 Concedir a 491 contribuents l’ajut per al pagament de l’impost de Bens Immobles de naturalesa 

urbana d’enguany. 

 Atorgar a 273 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació de la quota 

de la taxa dels serveis de recollida d’escombraries. 

 Atorgar a 274  persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació del 75% del 

cost del primer mínim de l’aigua. 

 Denegar a 65  persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur l’ajut per al pagament de 

l’impost de Bens Immobles de naturalesa urbana  

 Denegar a 64 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació de la quota de 

la taxa dels serveis de recollida d’escombraries. 

 Denegar a 76 persones jubilades, pensionistes i treballadors en atur, la bonificació del 75% del 

cost del primer mínim de l’aigua. 

 Subscriure amb l’Associació l’Espiga un conveni de col�laboració en tasques d’atenció primària en 

serveis socials. 

 Ensenyament 

 Esmenar el primer paràgraf de la clàusula quarta del conveni de col�laboració amb el 

departament d’Ensenyament de la Generalitat, en matèria de serveis educatius. 

 Satisfer a diferents escoles i instituts de la vila l’import corresponent als ajuts econòmics a 

l’escolarització del segon trimestre. 

 Salut 

 Adjudicar a l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES SL. el contracte administratiu 

de serveis pel control de plagues al medi urbà, edificis i llocs públics. 

 Urbanisme 

 Prorrogar amb l’empresa ELECTRICA GUELL SA. (Lot 2) el contracte del servei de manteniment 

de les instal�lacions  elèctriques dels edificis de l’ajuntament. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de millora del subministrament elèctric del centre 

d’informàtica al. C. Sta. Maria, 2. 

      Adjudicar a l’empresa FIELDTURF POLIGRAS, S.A el contracte administratiu d’obres 
per  la Renovació de la gespa artificial al Camp de Futbol 1. 

 Medi Ambient 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Vinseum per la cessió i ús provisional d’una 

parcel�la situada a l’antic camí de Sant Martí. 
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 Comerç i Turisme 

 Aprovació d’un llistat per a l’adjudicació de les autoritzacions per als llocs de venda vacants dels 

Mercat Municipals de vilafranca 

 Serveis Urbans 

 Declarar com a bens no utilitzables a un  lot de contenidors de residus existents a la via pública i 

adjudicar la seva venda a l’empresa SERVICIOS A CONTENEDORES CONTEB SL.  

 Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat festival TUPA TUPA FEST. 

 Cultura 

 Aprovar amb el consell Comarcal de l’Alt Penedès un conveni de col�laboració per a la 

participació en el programa  “Nits a la Fresca al Penedès, 2013”. 

 Esports 

 Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives, per a la gestió, control i 

avaluació d’una cursa atlètica virtual i permanent. 

       Certificacions 

 Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització de la pl. Abat Blanch. 
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