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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 5 de maig 
de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

  

 Hisenda 

 Satisfer a la FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA la quota anual d’associat. 

 Governació 

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

establiments de  pública concurrència. 

 Ratificar Decrets de l’alcaldia de llicències d’ocupació de la via pública amb motiu de la diada de 

Sant Jordi. 

 Recursos Humans 

 Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’enguany de personal funcionari d’aquesta corporació. 

  Compres i Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 

manteniment i gestió de la plataforma de servidors virtualitzats de l’ajuntament. 

 Benestar Social 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’associació Ressó i l’assemblea comarcal de la Creu 

Roja de l’Alt Penedès, per suport al servei de distribució d’aliments del “Rebost Solidari”. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl.1, 1. 3.  

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9,  3. 1. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la Rbla. de la Girada, 15-19, 2. 1. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5,  2. 

 Donar de baixa la cessió d’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1.  

 Donar de baixa la cessió d’ús de l’habitatge del c. de la Font, 39, 3. 

 Salut 

 Subscriure amb la Fundació Agrupació un conveni de col�laboració per  dur a terme enguany,  

dues activitats relacionades amb la promoció d’estils de vida saludable. 

 Prorrogar amb la MANCOMUNITAT PENEDES GARRAF, el contracte administratiu de serveis del 

mapa de risc d’establiments alimentaris de Vilafranca. 

  Sol�licitar a la Generalitat Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient, la col�laboració per l’actuació de control de colònies de gats de carrer. 

 Urbanisme 

 Aprovar la substitució del recurs tècnic “Estudis aplicats per a l’ampliació de l’oferta mpal. 

d’habitatges destinats a politiques socials”, pel recurs “Estudis sectorials per al disseny de les 

politiques locals d’habitatge” dins el Catàleg 2014 de la Diputació de Barcelona 

 Encarregar a l’empresa MMI GESTIO D’ARQUITECTURA I PAISSATGE SLP, la redacció del 

projecte executiu de la urbanització del Passeig Rafael Soler. 

 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL, el contracte administratiu d’obres per 

a la urbanització del carrer Guardiola costat oest. 

 Modificar el titular de l’acord de la JGL del dia 23/12/2013, referent as l’encàrrec de la redacció 

de la memòria valorada sobre les obres de la platja de les vies del tren. 

 Habitatge 

 Acceptar l’ajut del fons de prestació “Fons per garantir el lloguer just de les Borses de Lloguer 

Social” en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2014 el pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015”. 
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 Comerç i Turisme 

 Concedir l’autorització per l’ocupació de la via pública amb una parada de venda al mercat dels 

dissabtes. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa INTEROAD SL, la contractació del servei de repintat de marques vials 

segons necessitats. 

 Protecció Civil 

Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat de Fires de Maig. 

 Cultura 

 Adjudicar a l’empresa SOLDUC SL, el contracte administratiu del subministrament i instal�lació 

de cortinatges per al condicionament acústic de la sala principal de l’Auditori. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni amb la Municipalitat de Lo Prado (Xile) pel desenvolupament dels projectes 

de cooperació. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 4 de la urbanització de la plaça Vall del Castell. 

 

 

 

L’ALCALDE ACTAL.  

 

 

 

   Aureli Ruiz i Milà 
 


