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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 de març de 

2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 

 Governació 

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

establiments de pública concurrència.  

 Resoldre dos expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 

Recursos Humans 

Aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’oficial 2a. 

manteniment general. 

  Contractació d’un tècnic/a informàtic pel programa complementari de foment de l’ocupació local, 

en el marc del Pla Xarxa de Govern Locals. 

 Aprovar una comissió de serveis d’una educadora social per a tasques de suport als Serveis 

Socials Bàsics reforçant el programa CRIT. 

 Contractar un treballadors/a Social en la modalitat d’interinitat per a substitució d’un treballador 

amb comissió de serveis. 

 Estadistica-Informàtica  

 Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERICA SAU, el manteniment de software de gestió. 

 Adjudicar a l’empresa HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, SL, el manteniment dels servidors 

centrals de la xarxa informàtica corporativa. 

 Benestar Social 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 1. 1.  

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 3. 1. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Nord 4, esc. C 1. 3.  

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Fruita, 3-5, 1. 2. 

 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona la col�laboració per portar a terme l’actuació a l’Oficina del 

voluntariat de l’Ajuntament, en el marc de la convocatòria del Pla Xarxa Governs Locals. 

 Ensenyament 

 Satisfer a diferents escoles i instituts els imports dels ajuts econòmics a l’escolarització del 

primer trimestre del curs 2014/2015. 

 Urbanisme 

 Adjudicació el contracte administratiu menor de serveis per a la redacció de l’avantprojecte 

d’ampliació de la Biblioteca Torres i Bages. 

 Informar favorablement l’aprovació inicial del projecte per l’abocament de les aigües pluvials del 

sector Domenys III a la riera de Llitrà. 

 Aprovar i exigir el cobrament en via voluntària de les quotes d’urbanització del PAU-18. 

 Concedir llicència urbanística a ESCLASANS RAIMUNDO I CIA CB, per obres d’ampliació de 

portals existents en planta baixa en l’immoble del c. Palma, 12. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives d’execució de les obres de 

construcció de 12 allotjaments protegits i local al c. Migdia, 22. 

 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona la col�laboració per portar a terme l’actuació regeneració 

urbana àmbit Moli d’en Rovira, en el marc de la convocatòria del Pla Xarxa Governs Locals. 

 Medi Ambient 

 Adjudicar les parcel�les d’horts urbans del carrer de la Vinya, del sector Melió residencial. 
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 Comerç i Turisme 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a l’adjudicació del servei de bar i restaurant a les Fires 

de Maig. 

 Ocupació i Formació 

Abonar a l’empresa Nou Set SCCL, una quantitat en concepte de despeses de caràcter general 

per l’execució del programa Vilafranca Inclusió. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació genèrica de voreres presentat per 

l’empresa 9COVISEN SL. 

 Adjudicar a l’empresa HPC IBERICA, SA, el contracte administratiu de retirada, reparació i 

adequació a la normativa europea d’àrees de jocs infantils de la vila. 

 Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre BON PREU , SAU ESCLAT VILAFRANCA. 

  Cultura 

Fer convocatoria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 

físiques que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 

 Esports 

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

restaurant a la zona esportiva. 

 Subscriure un conveni amb el Futbol Club Vilafranca, per col�laboració en el finançament del 

club, promoció de la Vila i activitats generals d’interès social. 

 Joventut 

 Prorrogar amb l’empresa INICIATICVES I PROGRAMES SL, el contracte administratiu de serveis 

del programa de dinamització juvenil amb adolescents i joves al barri de l’Espirall. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de senyalització d’un itinerari de bicicletes, entre el 

Pont de Moja i barri Sant Julià. 

 Aprovar la certificació núm. 2, de les obres de millora d’estalvi energètic a l’arxiu comarcal de 

Vilafranca. 
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