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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de 
juny de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Alcaldia 
 Aprovar addendes als convenis subscrits amb les associacions de veïns següents: l’Espirall, 
Barceloneta-Sant Magí, La Girada, Les Clotes, Poble Nou, i Sant Julià. 
 Modificar l’acord de la JGL del 19/05/2014, en el sentit de modificar l’import de la quantitat a 
satisfer a l’Acadèmia de Tastavins per l’esdeveniment El Penedès a Barcelona. 

 Comunicació 
 Aprovar amb l’Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona, un conveni 
de col�laboració per al programa de cooperació educativa per a pràctiques d’alumnat. 

 Hisenda 
 Aprovar una transferència de capital a la societat SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 
 Resoldre una sol�licitud de bonificació de l’IBI, a petició de l’empresa MILA CENTER SL. 
 Governació 

 Modificar un paràgraf a l’article 2.h. de la normativa per a l’ocupació de la via pública amb taules 
i cadires. 

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

Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans 
 Contractació de personal dins els Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa VIENEV COMUNICACIONES SL, el servei de manteniment de l’equipament 
de veu de la centraleta telefònica, terminals i xarxa de cablat. 
 Serveis a les persones 

 Acceptar de la Diputació de Barcelona, els ajuts econòmica atorgats en el marc del règim 
regulador i convocatòria del Catàleg de serveis 2013, Xarxa de Governs Locals. 
 Benestar Social 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3 bloc.1, 2. 5. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 39, 2. 
 Convivència i Ciutadania 
 Prorrogar amb l’Assemblea de Creu Roja a l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració per a 
mesures reparadores a l’entorn comunitari de Vilafranca. 
 Urbanisme 
 Aprovar els informes emesos pels serveis tècnics municipals de condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat a petició de GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU. 
 Aprovar el projecte de reforma i adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS PERE ROCA SA. els 
treballs d’execució de reforma dels lavabos del CEIP Baltà Elias de Vilafranca 
 Adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX SL, el contracte administratiu d’obres 
d’urbanització dels carrers Sant Pau, Muralla dels Vallets i aparcament del. C. Sant Pau. 
 Retornar a l’empresa ETRABNONAL SA, la fiança dipositada per garantia del projecte de 
substitució dels equips ferromagnètics d’encesa de làmpades VSAP. 
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Aprovar el Pal de Seguretat i Salut de les obres de remodelació de l’Escola d’Art  l’Arsenal i edifici 

dels Trinitaris. 
 Aprovar un conveni per a les obres de rehabilitació de la façana de l’edifici de la plaça 
Constitució, 1. 
 Subscriure amb NOU VERD SCCL. un conveni de col�laboració per la cessió a precari d’un espaia 
municipal per al projecte “Horts Verds”. 
 Acceptar de la Comissió Europea LIFE+ 2013, una subvenció pel projecte “VINEYARDS4HEAT” 
 Subscriure amb Banc de Sabadell un conveni de col�laboració per facilitar finançament de 
projectes empresarials promoguts des del Centre Àgora. 
 Concedir autoritzacions de venda al mercat no sedentari dels dimarts. 
 Concedir autoritzacions de venda al mercat no sedentari dels dissabtes. 
 Encarregar a l’empresa Notus-Applied Social Research, l’execució del Pla d’acompanyament a la 
implantació de l’escola d’Enoturisme. 
 Mobilitat 
 Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al servei de bus 
urbà el dissabtes al vespre i diumenges i festius al migdia. 
 Cultura 
 Deixar sense efecte una subvenció concedida al Ball de Diables, per l’activitat Diabòlic. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Subscriure amb l’entitat FARMANUNDI, un conveni per contribuir al desenvolupament de les 
seves activitats en el camp dels medicaments i material sanitari. 
 Subscriure amb l’entitat Amical de Mauthausen i altres Camps víctimes del nazisme, un conveni 
per contribuir al desenvolupament de les seves activitats a la vila. 
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