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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 de 
setembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 Governació 

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

davant establiments de pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Declarar finalitzada la prestació dels serveis d’un adjunt a cap d’unitat tècnica de la Unitat de 

Serveis, per la seva jubilació anticipada. 

 Contractar una monitora adscrita al servei d’Ocupació i Formació 

 Benestar Social 

 Adjudicar a l’empresa ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDES, els serveis per dur a terme el 

projecte d’intervenció socioeducativa “Projecte Adolescents”. 

 Subscriure conveni de col�laboració amb l’Assemblea comarcal de la Creu Roja a l’Alt Penedès, 

per la prestació d’activitats de caire preventiu. 

 Ensenyament 

 Subscriure convenis de col�laboració per la prestació del servei de vetlladors/res en horari de 

menjador escolar, a l’escola Cristòfor Mestres i sis mes. 

 Salut 

 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades sense ànim de lucre, que estiguin 

relacionades amb la salut de les persones i/o prevenció de malalties. 

 Urbanisme 

 Aprovar la memòria valorada de l’adequació de les oficines de l’OMIC a l’edifici de l’Ajuntament 

 Concedir llicència a la Generalitat de Catalunya - Agencia de l’Habitatge de Catalunya per a obres 

d’instal�lació d’un ascensor a l’edifici de la pl. Pau Casals, n. 12 . 

 Concedir llicència a la Generalitat de Catalunya - Agencia de l’Habitatge de Catalunya per a obres 

d’instal�lació d’un ascensor a l’edifici de la pl. Pau Casals, n. 13 . 

 Adjudicar a l’empresa 9 COVISEN SL, les obres d’urbanització d’un tram del c. Santa Fe. 

 Habitatge 

 Aprovar un conveni de col�laboració per la rehabilitació de la façana, amb els propietaris de 

l’edifici de la plaça constitució, 27. 

 Aprovar un conveni de col�laboració per la rehabilitació de la façana, amb el propietari de l’edifici 

de la plaça constitució, 29. 

Aprovar un conveni de col�laboració per la rehabilitació de la façana, amb el propietari de l’edifici 

de la plaça constitució, 33. 

Donar per finalitzar el conveni signat amb Catalunya Caixa Immobiliària. SAU, relatiu a la 

col�laboració en la comercialització del parc d’habitatges. 

 Ocupació i Formació 

 Subscriure un conveni  de col�laboració amb L’EFPEC, per suport a les activitats formatives en 

l’àmbit del sector enoturistic, amb cessió d’ ús d’instal�lacions CFO F. Layret i l’Alberg mpal. 

 Modificar l’acord de la JGL del 23/12/2013, de l’encàrrec a l’empresa PROACTIVA SERVEIS 

AQUATICS SL, en el sentit de disminuir hores del Pla Formatiu de socorrisme. 

 Serveis Urbans 

 Prorrogar amb l’empresa FUNDACIO PRIVADA MAS ALBORNA, el vigent contracte de gestió 

indirecta de la concessió administrativa del serveis públic de neteja de vilafranca. 
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 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, el contracte administratiu de serveis destinat al servei 

de neteja i manteniment de parcs, jardins i zones verdes de la Vila. 

 Cultura 

 Contractar a l’empresa VELVET EVENTS SL, quatre representacions i l’estrena de l’obra 

VILAFRANCA, de l’autor vilafranquí Jordi Casanovas. 

 Modificar l’acord de JGL del 30/06/2014 de subvencions concedides a entitats que programin 

activitats culturals en el sentit de modificar el titular d’un perceptor a CONTES IL.LUSTRATS SCP 

 Subscriure conveni de col�laboració amb els Castellers de Vilafranca . 

 Esports 

 Adjudicar l’explotació dels espais de bar de les tres instal�lacions esportives municipals. 
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