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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 de 
març de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

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

establiments de  pública concurrència. 
 Autoritzar la venda de productes pirotècnics en el local comercial del c. Oriol, 8. 
 Retornar una fiança dipositada per l’adjudicació del Servei de Pompes Fúnebres. 
 Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treball especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Contractació d’una tècnica auxiliar d’educació adscrita al servei d’Ocupació i Formació. 
 Contractació d’un coordinador/a programa adscrit a l’Oficina Municipal de Treball. 
 Contractació d’un tècnic de Promoció Econòmica adscrit al pla de treball del Centre Àgora. 
 Contractació d’un arquitecte adscrit a l’Oficina Local d’Habitatge. 
 Sol�licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya col�laboració social per prestar serveis al servei de 
Relacions Internacionals. 
 Benestar Social 
 Aprovar l’aplicació de l’IPC interanual del contracte d’arrendament subscrit amb la Fundació 
Amàlia Soler, per l’edifici del c. Santa Maria 2, cantonada Cort, 12 Cal Cerer. 
  Aprovar l’aplicació de l’IPC interanual del contracte d’arrendament subscrit amb la Fundació 
Amàlia Soler, per l’edifici del c. dels Ferrers, 55. 
 Modificar l’acord de la JGL del 27/01/14, en el sentit de disminuir el cànon mensual a la cessió  
temporal d’us de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 4. 1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la Rbla. de la Generalitat, 67,1. 3. 
 Recuperació de la possessió per l’Ajuntament de l’edifici de l’antic Hospital de Vilafranca (carrers 
Sant Pere i Vidal). 
 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació del carrer Amàlia Soler, 60. 
 Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal, i ús de l’immoble del l’Av. 
Barcelona, 41. 
 Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal, i ús de l’immoble del l’Av. 
Barcelona, 47. 
 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona, una subvenció pel finançament de la reforma, i 
rehabilitació de tres equipaments de patrimoni singular local, “pla Xarxa de Governs Locals” 
 Aprovar una modificació del contracte adjudicat a GARBET NETEJA I MANTENIMENTS INTEGRAL 
SCCL i NOU SET, SCCL UTE, del servei de neteja de l’escola de Música i altres. 
 Concedir llicència urbanística a ALMACEN DE DEPOSITOS DEL PENEDES, per a obres de 
reconstrucció d’una nau industrial en l’immoble situat al c. Agricultura, 27. 
 Suspensió temporal de llicències urbanístiques i d’activitats relacionades amb certes activitats en 
el sòl del municipi amb ús residencial i elaboració de pla especial urbanístic. 
 Medi Ambient 
 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitat privades i 
persones físiques que programin activitats en el camp del medi ambient. 
 Cessió a precari i gratuïta a l’empresa NOU SET, SCCL, de la gestió de l’àrea d’esbarjo Espai 
Muntanya de Sant Jaume. 
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 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona, una subvenció per al finançament de la millora i 
manteniment de camins locals: Camí de la Serreta dins el pla Xarxa de Governs Locals. 
 Serveis Urbans 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres de reasfaltat 
de diferents carres de la Vila, 2014. 
 Fixar els imports a satisfer a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès i Garraf, de la revisió de 
preus dels diferents serveis per a l’any 2014. 
 Prorrogar amb l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNA, el vigent contracte de gestió 
indirecta per a la concessió administrativa del servei públic de neteja de Vilafranca 
 Retornar a l’empresa NOU VERD SCCL. la garantia dipositada pel servei de poda a brocada. 
 Cultura 
 Subscriure un conveni amb la fundació Pinnae, per a col�laboració en el programa General 
d’Activitats de Vilafranca Capital de la cultura Catalana, 2015. 
 Aprovar el conveni marc amb el consorci per a al Normalització Lingüística, per al 
desenvolupament de programes d’acolliment lingüístic. 
 Esports 
 Sol�licitar al Consell Català de l’Esport diverses subvencions per actuacions urgents en els 
equipaments esportius existents. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 1 referent a la poda d’arbrat de l’empresa NOU VERD SCCL. 

 
 

Ratificar un decret d’alcaldia. 
 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 


