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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 de 
setembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
  

 

 Alcaldia 

 Subscriure conveni amb el Patronat dels Castellers de Vilafranca.    

 Participació Ciutadana. 

 Aprovar i subscriure el conveni marc de cooperació educativa amb la Universitat de Barcelona. 

 Aprovar i subscriure el conveni marc de cooperació educativa amb la Universitat  Autònoma de 

Barcelona. 

 Hisenda. 

 Donar compte de la relació certificada dels contractes formalitzats durant l’any 2012 per 

l’Ajuntament de Vilafranca, Organismes Autònoms, Entitat Pública Empresarial Local, Societats 

Mercantils i Fundacions públiques. 

 Fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2014-2016 de les entitats que integren l 

Corporació Local  (Sector AA.PP). 

 Governació. 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament 

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

davant establiments de  pública concurrència. 

 Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb una atracció “Baby Infantil” a la pl. Penedès. 

 Concedir una prorroga de la llicència d’ocupació de la via pública amb una xurreria a la pl. 

Penedès. 

 Recursos Humans. 

 Donar per finalitzat el contracte de treball amb una auxiliar administrativa i a petició seva,  un 

cop finalitzat el període d’excedència. 

 Urbanisme. 

 Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal de la finca situada al c. Sant Sadurní 

d’Anoia, 17. 

 Concedir llicència per tal de procedir al canvi d’ús de la finca situada al. c. Pere Pau, 27. 

 Deixar sense efecte la modificació de la llicència concedida el 26/08/13, i mantenir la vigència de 

la llicència concedida en data 02/12/12, per la qual s’autoritzava la divisió en propietat horitzontal de 

la finca situada al passatge Enric Regull, 1-2-3-4. 

 Concedir llicència urbanística per a les obres de construcció d’un panteó al recinte segon del 

Cementiri Municipal 

 Concedir llicència urbanística per a obres d’instal�lació d’un ascensor i reforma de planta baixa en 

l’immoble del c. de la Font, 13. 

 Encarregar a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA: la licitació i adjudicació de la 

urbanització del c. Pere el Gran. 

 Aprovar els treballs complementaris, la certificació núm. 3 i liquidació, de les obres 

d’urbanització del c. Puigmoltó, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS RIERA SL. 

 Aprovar els treballs complementaris, la certificació núm. 2 i liquidació,  de les obres 

d’urbanització del c. de la Font,  a favor de l’empresa Aigües de Vilafranca.     

 Ocupació i Formació. 

 Aprovar els plans de treball i sol�licitar la subvenció per les prorrogues de dos Agents d’Ocupació 

i Desenvolupament Local (AODL). 
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 Subscriure conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’un Programa de 

qualificació Professional Inicial (PQPI) en la modalitat de Pla Transició al Treball (PTT). 

 Serveis Urbans. 

 Adjudicar a l’empresa SABACAUCHO SAU, el subministrament de 50 pilones toves. 

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

administrativa del servei públic de neteja de la via pública. 

 Prorrogar el vigent contracte amb l’empresa NOU VERD SCCL. de la concessió administrativa del 

servei públic de neteja i manteniment de les zones verdes i parcs de la Vila. 

 Aprovació un projecte de senyalització dels aparcaments i l’oficina municipal de turisme. 

 Mobilitat. 

 Retirar pilones fixes i automàtiques de la pl. Jaume I a l’alçada de VINSEUM, i instal�lar un 

sistema de pilones automàtiques a l’entrada de la pl. Jaume I, davant la Biblioteca Torres i Bages. 

 Modificar l’acord de la JGL del 23/09/2013 en el sentit d’afegir-hi excepcions a les mesures 

restrictives de prohibició de circulació de vehicles d’autoescoles en pràctiques. 

 Certificació. 

 Aprovar la certificació n. 2 relativa al subministrament de mobiliari a l’ESCAVI, a favor de 

l’empresa BERNARDI SA. 

 

Ratificar un decret d’alcaldia del Servei de Recursos Humans 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 
Pere Regull i Riba 

 
 
 
 


