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

 Governació 
 Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

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

Benestar Social 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5.  5.  
 Ensenyament 

 Aprovar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat un conveni de col�laboració en 
matèria de serveis Educatius durant l’any 2014. 
 Urbanisme 

 Concedir llicència d’ocupació i ús, per una nau adossada a la ctra. de Sant Marti, s/n 
 Concedir llicència d’ocupació i ús per un edifici d’obra nova hotel, al c. Barri San Pau. 
 Acord sobre l’expropiació d’una finca de la zona esportiva. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’una piscina en l’immoble de l’Av. Lluís 
companys, 50. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma d’edifici d’oficines en l’immoble de la rambla 
Nostra Senyora, 4. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per desplaçament de línia aèria de 
l’enderroc de l’edifici del c. Migdia 22, cantonada Casal. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’enderroc de l’edifici del c. Migdia 22, passatge  
Alcover, antic cinema Victòria. 
 Habitatge 
 Aprovar amb l’entitat Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, un conveni de col�laboració 
per la cessió d’ús de l’edifici-casa del costat del recinte del Cementiri  . 
 Aprovar amb l’entitat Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, un conveni de col�laboració, 
en relació a les obres d’ampliació de l’alberg de transeünts. 
 Ocupació i Formació 

Subscriure amb el servei d’Ocupació de Catalunya un conveni de col�laboració per al 
desplegament i implementació del programa “Joves per l’Ocupació”. 
 Subscriure amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a la realització de 3 
grups/programes de formació i ocupació de joves per inserció laboral o formativa. 
 Prorrogar amb l’Escola de Viticultura i enologia Mercè Rosell i Domènech, per portar a terme la 
realització del curs d’Elaboració de vins i licors que organitza el servei Ocupació i Formació  
 Relacions Internacionals 

Subscriure amb Villefranche-sur-Saône, un pacte de col�laboració per tal d’emprendre  
diverses accions conjuntes. 
 Aprovació d’un acord Marc de Cooperació Reciproca amb la Intendència de Canelones (Uruguai). 
 Mobilitat 
 Adjudicar a l’empresa MA-SISTEMAS SA. el servei de manteniment de bicicletes “biciberg” . 
 Proteció Civil 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Fundació Privada Asil Inglada Via. 
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 Joventut 
 Atorgar deu beques per a joves educadors/es per a la salut JES. 
 Adjudicar a l’empresa VIGILANCIA I SEGURETAT 94 SL, el servei d’atenció i funcionament de la 
sala d’estudi municipal de l’antic INCAVI. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les ONGs  pels projectes 
de solidaritat i Cooperació d’enguany. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació 2 de la remodelació d’espais lliures de l’antic polígon Adigsa 
 

 
Ratificar decrets d’alcaldia. 
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Pere Regull i Riba 
 
 
 


