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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de 
desembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
Àrea de serveis centrals  i organització  

 Aprovar amb els ajuntament de Manresa, Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca un protocol 
d’actuació per potenciar el territori a traves d’un projecte comú: Smart-Eix Diagonal. 
 Governació 
 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 
 Concedir llicència municipal ambiental a la societat MERCA ELEVA SL, pel canvi substancial de 
l’activitat de lloguer i venda maquinaria i reparació amb pintura a l’Av. Tarragona, 144-146. 
 Recursos humans 
 Assignar a una educadora social tasques de direcció del Centre Obert. 
 Declarar extingida la relació laboral de l’oficial de mercats, amb motiu de la seva jubilació. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat un oficial de mercats. 
 Canvi d’adscripció orgànica del cap Unitat tècnica d’Edificis Municipals al servei d’Urbanisme. 
 Aprovar una comissió de serveis, per tal d’assignar tasques diferents. 
 Aprovar una comissió de serveis per tal d’assignar diferents tasques en l’àmbit dels recursos 
humans de l’Ajuntament. 

Àrea de serveis a les persones  
 Acceptació d’ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona pel programa 
complementari d’urgència social.  
 Urbanisme 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals, per condicions urbanístiques per a la 
possible instal�lació d’una activitat. 
 Modificar un acord de la JGL del 26/08/13 en el sentit de rectificar la superfície de la nau 4 de la 
divisió en propietat horitzontal i ús de la finca del c. Moja, 4. 
 Concedir una llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca del c. Sant 
Sadurní, 29. 
 Concedir una llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca de la plaça de 
la Constitució 37-39. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA. per a la renovació i 
millora de la xarxa d’abastament a la rotonda de la ctra. de sant Martí. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA. per a la renovació i 
millora de la xarxa d’abastament del c. La Gornal. 
 Concedir llicència a AGRICOLA VIVES, SL, per l’ampliació de la xarxa de subministrament 
d’electricitat amb una nova línia de baixa tensió, afectant el c. Castellet, 6-12. 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de la finca del c. Font, 59. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de rehabilitació del Centre Agrícol del Penedès. 

Concedir llicència urbanística a la FUNDACIÓ PRIVADA LLARS D’AVIS UEBE, per a obres 
d’instal�lació d’un ascensor annex a l’immoble del c. Amàlia Soler, 155. 

 Habitatge 
 Aprovar un conveni de rehabilitació i acord d’utilització de l¡’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31, 
àtic. 1a. 
 Promoció econòmica 
 Adjudicar a l’empresa VIAL PUBLIC, SL, la contractació del servei per a la instal�lació explotació i 
manteniment de punts d’informació als polígons industrials de Vilafranca. 
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 Comerç i turisme 
  Subscriure un annex al conveni de col�laboració amb el Consorci de Promoció Turística de l’alt 
Penedès, pel projecte Miravinya “Mirador del Turo de St. Pau. Postals del Penedès”. 

 Serveis urbans 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de poda a 
brocada d’arbrat de la via pública. 
 Adjudicar a l’empresa CELTIS ALBERT JARDINERS SL, la substitució d’arbres del c. Espirall. 
 Protecció civil 
 Homologar el Pla d’autoprotecció de la Fira del Gall. 
 Cultura 
 Subscriure conveni amb les següents entitats: Capgrossos de Vilafranca, Ball de Figuetaires, Ball 
de Gitanes. 
 Adjudicar a l’empresa CARROSSES MALLOL, el lloguer de carrosses per a la cavalcada de Reis 
2014. 
 Subscriure conveni amb la coordinadora de les Festes de Sant Raimon 2014. 
 Solidaritat i cooperació 
 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte d’ajut als 
efectes del tifó Hayan a Filipines. 
 

 
Ratificar decrets d’alcaldia. 

 
 
 

L’ALCALDE ACCTAL. 
 

 
 
 

Aureli Ruiz i Milà 
 
 
 


