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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 10 de 
març de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 

 Satisfer al CONSORCI LOCAL LOCALRET, la quota d’enguany com a membre de l’esmenta’t 

consorci.  

 Donar compte de l’informe de morositat presentat pel Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 

31/12/2013 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

 Governació 

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

establiments de  pública concurrència. 

 Resoldre un recurs de reposició d’una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest 

ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Declarar extingida la relació laboral d’un oficial 1. amb motiu de la seva jubilació. 

 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERICA, SAU, el servei de manteniment de les 

aplicacions de software, per al 2014. 

 Adjudicar a l’empresa ID GRUP el subministrament d’un sistema de vackup i recuperació de 

dades per a la plataforma de servidors virtualitzats.  

 Ensenyament 

 Establir un conveni de col�laboració amb l’empresa EDENRED ESPAÑA SA, per la prestació a les 

seves empreses clients del servei de vals de llars d’infants. 

 Urbanisme 

 Concedir la llicència municipal per a la divisió i agrupació de les finques situades al c. La 

Parellada, 18 1. i baixos 3. 

 Habitatge 

  Aprovar una modificació del conveni amb la Diputació subscrit per al funcionament d’un Servei 

d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge SIDH, i servei d’atenció al ciutada SAC. 

 Serveis Urbans 

 Prorrogar el vigent contracte amb l’empresa NOU VERD SCCL. de la concessió administrativa del 

servei públic de neteja i manteniment de les zones verdes i parcs de la vila. 

Mobilitat 

 Aprovar la liquidació presentada per l’empresa SABA Aparcamientos SA. corresponent a 

l’explotació de l’exercici del 2013. 

 Cultura 

 Satisfer a VINSEUM Fundació Privada l’import corresponent al 2014 per atendre despeses 

generals del Museu. 

 Atorgar una subvenció a la Fundació Festa Major de Vilafranca en concepte d’aportació d’aquest 

Ajuntament, a la FM 2014. 

 Esports 

 Adjudicar a l’empresa EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL, el contracte de subministrament de 

recanvis elèctrics per a les instal�lacions esportives municipals pel 2014. 

    

Ratificar un decret d’alcaldia de Recursos Humans 
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