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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 28 d’abril 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

  

Hisenda 
 Concedir a dues famílies monoparentals de la bonificació del 90% de la quota integra de l’impost 
de bens immobles . 
 Governació 

Concedir  llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Recursos Humans 
 Declarar a un treballador adscrit al Servei de Cultura en situació administrativa de serveis 
especials. 
 Nomenament de funcionaria interina a una administrativa adscrita al servei d’Hisenda. 
 Contractar una auxiliar administrativa adscrita al servei d’Hisenda i assignar-li un plus per 
tasques de superior categoria. 
 Contractar un tècnic/a contractació adscrit a l’àrea Servei Centrals i Organització, Servei de 
Compres. 
 Contractació d’una monitora per al programa Vilafranca Inclusió. 
 Contractació de diferents treballadors per activitats relacionades amb les arts escèniques. 
 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa CABEUROPA SAU (ONO) la renovació del contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu fixa. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació del c. Germanor, 25. 
 Concedir llicència urbanística per a la legalització de la reforma de distribució interior de l’edifici 
existent en l’immoble del c. Ferran, 57. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció de nau entre mitgeres a l’immoble de 
l’av. Tarragona, 92-92 bis. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma de la planta primera en l’immoble del c. 
Hermenegild Clascar, 15. 

Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la 
xarxa d’electricitat amb una nova línea de baixa tensió afectant el ptge. Hort d’en Guineu, 1 al 7. 

Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la 
xarxa d’electricitat amb una nova línea de baixa tensió afectant l’av. La Pelegrina. 

Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a la modificació del 
centre de transformació num.4, cabines de protecció situades al c. Espirall i c. La Granada 
 Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la 
xarxa d’electricitat amb una nova línea de baixa tensió al Pol. Industrial St. Pere Molanta. 
         Sol�licitar novament una subvenció a la Diputació de Barcelona per finançament, prioritzant la 
reforma de la Basílica de Santa Maria, reformes als lavabos del Casal i reformes a l’Escola d’Arts 
 Concedir novament a la Generalitat de Catalunya (Benestar Social i Família) la llicència 
urbanística per a la construcció d’un equipament de Centre Residencial d’Acció Educativa CRAE 

Habitatge 
  Aprovació d’un conveni de col�laboració per a la rehabilitació de les dues façanes de la 
finca de la pl. constitució 17. 
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Relacions Internacionals 

Adherir-se a la Declaració del Dia d’Europa 2014 que promou el Consell Català del 
Moviment Europeu. 
 Serveis Urbans 
 Adjudicar el servei complementari de seguiment i suport per al canvi del sistema de recollida de 
residus. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reasfaltat dels diferents carrers de la vila. 
 Mobilitat 
 Autoritzar una programació semafòrica exclusivament nocturna per a tots els dies de la setmana 
ajustada segons necessitats de cada cruïlla. 
 Cultura 
 Subscriure conveni amb la societat La Principal El Casal, per col�laborar en la programació 
d’activitats i manteniment de l’espai escènic. 
 Subscriure conveni amb l’ Institut d’Estudis Penedesencs. 

Concedir i/o denegar ajuts per a la millora dels locals estables d’entitats de la vila, segons 
criteris de valoració establerts en les bases de la convocatòria. 

Solidaritat i Cooperació 
 Fer una aportació al fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a la campanya de suport 
a la població a l’Africa occidental, afectada del virus de l’Èbola. 
 Certificacions 
 Aprovar la certificació 2 de les obres a la coberta de la Casa Masllorens. 
 Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització del carrer Guardiola. 
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