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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 de 
Gener de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 

 Alcaldia 
 Aprovació d’un conveni amb la fundació especial PINNAE, per a la gestió de dos casals d’’avis. 
 Aprovació de mesures sancionadores relacionades amb habitatges desocupats injustificadament. 
 Governació 
 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 
       Traslladar a una treballadora adscrita al servei de Relacions Internacionals al Servei de Comerç i 
Turisme i Mercats. 
 Traslladar a una treballadora adscrita al servei de Serveis Urbans i Mobilitat a Serveis Socials. 
 Ampliar la jornada de treball a jornada complerta, d’una treballadora dels Serveis Socials 
 Establir un nou equip de coordinació dels Serveis Socials. 
 Contractar un Tècnic Mitjà de Comerç, Turisme i Mercats. 
 Benestar Social 
 Subscriure amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració 
per a portat a terme el projecte KITS de suport social a famílies. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 2. 4.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. dels Ferrers, 54, 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 4. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 1. 2. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Nord, 4 esc. C, 1. 3. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8,  3. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 1. 
 Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3. 1. 
 Ensenyament 
 Fer una aportació a l’Escola municipal d’Art Arsenal, per despeses de personal i funcionament de 
l’escola. 
 Convivència i Ciutadania 
 Prorrogar amb  Càritas Interparroquial de Vilafranca el conveni de col�laboració per a realitzar les 
mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca  
 Deixar sense efecte el conveni amb el consorci per a la Normalització Lingüística per al 
desenvolupament de programes d’acolliment lingüístic. 
 Urbanisme 
 Aprovar un plec tècnic per a la contractació d’una assegurança de danys materials al patrimoni i 
equipaments municipals 
 Iniciar l’expedient per a la contractació complementària  i el plec de clàusules administratives del 
serveis de neteja d’edificis municipals , escoles públiques i altres. 
 Deixar sense efecte el plec de clàusules administratives aprovat el 16/12/13, i aprovar un 
expedient de contractació i plec de clàusules administratives per a la contractació d’un grup 
electrogen d’emergència pels servidors d’informàtica. 
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 Adjudicar a l’empresa URCOTEX I. SL. el contracte administratiu de les obres d’enderroc del c. 
Migdia 22, passatge Alcover, antic cinema Victòria. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a la millora de la xarxa de 
subministrament d’electricitat, afectant la Rambla de Nostra Senyora. 
 Aprovar el projecte de rehabilitació de la Casa Feliu, de la Rbla. Sant Francesc, 22-24, dins el 
marc del programa “Vilafranca Inclusió”. 
 Retornar a l’empresa ETRABONAL  SA. la fiança dipositada en garantia d’obres. 
 Habitatge 
 Subscriure amb el consell Comarcal de l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració, per a la gestió 
i tramitació d’expedients que corresponguin a habitatges de Vilafranca 
 Promoció Econòmica 
 Aprovar un conveni de col�laboració amb la conselleria d’empresa i Ocupació de la Generalitat i la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya per activitats del programa ARACOOP 
 Comerç i Turisme 
 Aprovar els preus públics dels tikets de consumició per a la festa del Xató d’enguany. 
 Ocupació i Formació 
 Acceptar un ajut de la Diputació de Barcelona, referent al Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local “Finançament dels plans Local d’ocupació (Fase 1). 
 Prorrogar per un any el contracte de lloguer del local del c. Les Cabanyes, 23-25 destinat al 
programa de treball als Barris-. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb les CEIP Mas i Perera i CEIP Pau Boada, per a 
destinar treballadors/es de plans d’ocupació per suport als centres educatius 
 Deixar sense efecte l’acord de JGL 23/12/13, l’encàrrec a l’empresa GERIATRIA DEL VALLES,SL 
 Adjudicar a l’empresa ASSOPER SERVEIS SL. el servei docent del pla formatiu d’Atenció 
Sociosanitaria a persones al domicili. 
 Mobilitat 
 Autoritzar l’estacionament als dos costats centrals  d’ambdós carrils de la Rabla de la Girada. 
 Substituir dues reserves de zona blava per una reserva d’estacionament de motos i bicicletes 
davant del c. Hermenegild Clascar, 2. 
 Modificar l’acord de la JGL 09/12/13 relacionat amb l’àrea de zona blava al c. Espirall. 

 
Ratificar sis decrets d’alcaldia. 

 
 

L’ALCALDE 
 
 
 
 

Pere Regull i Riba 


