
 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

 
  
 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de març de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Governació. 

 Concedir quatre llicències d’Ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments 

de  pública concurrència. 

 Concedir una llicència per a l’ocupació de la via pública amb inflables i llits elàstics a la rambla de 

St. Francesc. 

 Autoritzar la transmissió de la llicència núm. 25, del servei de taxi urbà . 

 Recursos Humans. 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres,  del personal laboral i funcionari d’aquest 

Ajuntament. 

 Establir a dos empleats amb adscripció orgànica a la Unitat de Serveis la prestació de serveis en 

horari partit. 

 Benestar social. 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1, 2. 1. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 2. B. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 3. B. 

 Convivència Ciutadana. 

 Subscriure amb NOU SET Empresa d’Inserció SCCL, un conveni de col�laboració per a realitzar 

les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 

 Aprovar un conveni marc amb el consorci per a la Normalització Lingüística per al 

desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. 

  Urbanisme. 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals a petició de FRAGADIS SL, per 

condicions urbanístiques  d’una finca del c. St. Jordi. 

 Concedir una prorroga de la llicència d’obres concedida per a la construcció d’una nau industrial 

a l’Av. Tarragona, 140 

 Adquisició per part de l’Ajuntament d’una finca situada a la zona esportiva 

 Exigir per via de constrenyment a Iberdiam Herramientas Diamantadas SAL, els deutes pendents 

referent a les quotes d’urbanització del Sector Domenys III . 

  Habitatge. 

 Aprovar un contracte de rehabilitació i acord d’utilització de l’habitatge situat a la rambla Nostra 

Senyora, 39. 

 Adjudicar un contracte de lloguer per cessió d’ús de l’habitatge del c. La Palma, 24, 2. 1. 

 Adjudicar un contracte de lloguer per cessió d’ús de l’habitatge del c. La Palma, 24, 3. 1 

 Adjudicar un contracte de lloguer per cessió d’ús de l’habitatge del c. La Palma, 24, 3. 3. 

 Concedir una beca per pràctiques de suport administratiu a l’Oficina Local de l’Habitatge. 

 Medi Ambient. 

 Realitzar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitat privades i 

persones que programin activitats d’interès públic local en el camp del medi ambient. 

 Aprovar un conveni de col�laboració amb la Fundació Catalunyacaixa, Nou Verd SCCL, i 

associació entrem-hi , per suport al projecte Biomassa Social al Penedès. 

 Ocupació i formació. 

 Adjudicar a l’empresa APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES (AMI) SL. la subscripció del  
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programari de control dels ordinadors d’accés públic a internet, del servei d’Ocupació i Formació. 

 Serveis Urbans 

 Prorrogar amb l’empresa CLIMA PENEDES, SL, el contracte de manteniment de les instal�lacions 

de climatització dels edificis municipals 

 Ampliar amb l’empresa VIGILANCIA I SEGURETAT 94, SL, el contracte del servei de 

manteniment i consergeria del Cementiri Municipal. 

 Mobilitat 

 Aprovar la liquidació presentada per l’empresa SABA Aparcamientos SA. corresponent al cànon 

d’explotació del 2012. 

 Satisfer a l’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la regió Metropolitana 

de Barcelona (AMTU), la quota anual com a membre de l’entitat. 

 Solidaritat i cooperació 

 Realitzar convocatòria pública i aprovar les bases especifiques per a la concessió d’ajuts i 

subvencions, pels projectes de Solidaritat i Cooperació del 2013. 
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