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        La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 de febrer 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 
 Benestar social 
 Aprovar l’increment de l’IPC interanual del contracte d’arrendament subscrit amb la fundació 

Amàlia Soler, per l’edifici del c. Ferrers, 55 baixos.  

 Aprovar l’increment de l’IPC interanual del contracte d’arrendament subscrit amb la fundació 

Amàlia Soler, per l’ús de diversos espais de l’edifici del c. Santa Maria, 2. 

 Adjudicar a l’empresa ESPAI LLIURE DIVERTALIA, els serveis d’un/a integrador/a social per al 

Centre Obert. 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 4. 1. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 1. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfol, 1, 1. 2. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfol, 1, 2. 1. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 2. 3. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge de la pl. Pau Casals, 8, 3. 1. 

 Rescindir la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 4.  

 Ensenyament 

 Aprovar un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al 

sosteniment del funcionament de l’Escola d’Art  Municipal Arsenal. 

 Convivència Ciutadana 

 Subscriure amb NOU VERD Centre Especial de Treball SCCL, un conveni de col�laboració per 

determinar els termes i condicions per realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn 

comunitari de Vilafranca. 

 Salut 

 Deixar sense efecte la subvenció concedida per la JGL del 25/08/2010, a l’entitat TDAH 

PENEDES, per no presentar els justificants corresponents. 

 Hisenda 

 Presentar al consorci AOC la sol�licitud d’alta en el servei e-NOTUM. 

 Governació 

 Concedir una prorroga de llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 

establiments de  pública concurrència. 

 Modificar una llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència, en el sentit de reduir els metres d’ocupació. 

 Concedir una prorroga de la llicència concedida per a l’ocupació de la via pública amb una 

xurreria ambulant a la plaça Penedès. 

 Concedir una llicència d’ocupació de la via pública amb una caravana de venda ambulant a la pl. 

Penedès. 

 Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb una atracció infantil davant el c. Cort, 35. 

 Recursos Humans 

 Nomenament com a funcionaria de carrera per a la plaça de Cap Unitat Administrativa adscrita 

als Serveis Urbans i Mobilitat 

 Proveir amb caràcter definitiu la plaça del Serveis d’Obres i Projectes. 

 Ampliar ja jornada laboral d’un treballador dels serveis socials per col�laborar en les tasques 

vinculades al projecte Vilafranca Inclusió. 
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 Compres i Contractes 

 Adjudicar a l’empresa UNITRONICS COMUNICACIONS SA. els serveis de manteniment de 

l’equipament electrònic i seguretat de la xarxa corporativa de l’Ajuntament 

 Promoció Económica  

 Aprovació i signatura d’un conveni de col�laboració amb la diputació de Barcelona i CECOT, per a 

la implantació de la reempresa a nivell local. 

 Comerç i Turisme 

 Concedir dues autoritzacions d’ocupacions de la via pública amb parada al mercat dels dissabtes, 

davant els seus establiments. 

 Urbanisme 

 Requerir a l’entitat BMN-CAIXA PENEDES, l’execució de l’aval dipositat per Residencial Era 

Enrajolada SL, per garantir el cost proporcional de les obres d’urbanització de la pl. l’Era Enrajolada.  

 Adjudicar definitivament  procedir a l’alienació de la parcel�la IM-51 del sector de sòl els Cirerers, 

a la comunitat Islàmica de Vilafranca,  Mezqui¡ta al-Fath. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “adequació de l’entrada del mercat Sant Salvador” 

 Subscriure amb l’Associació Canina Esportiva Penedès (ACEP) un conveni de col�laboració per a 

la cessió gratuïta uns terrenys situats a la zona esportiva. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reasfaltat dels diferents vials de la Vila. 

 Cultura 

 Satisfer a l’entitat VINSEUM, FUNDACIO PRIVADA, l’import corresponent a l’any 2013 de forma 

fraccionada, per atendre les despeses generals del Museu. 

 

 

Ratificar un decret d’alcaldia del servei de Recursos Humans 
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Pere Regull i Riba 

 
 


