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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 de 
febrer de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 

 Encarregar a l’empresa ABANTE PICH AUDITORS SL, les auditories dels comptes de les societats 

municipals Sercom, SL, i Societat Municipals de l’Habitatge. 

 Resoldre la petició de l’Organisme de Gestio Tributària referent a una bonificació d’IBI 

 Governació 

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

establiments de  pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Aprovar les bases dels processos selectius per a la plaça de Cap de Grup i Oficial 1. de la Unitat 

de Serveis. 

 Contractar una treballadora amb un contracte d’interinitat adscrita a l’Oficina de Convivència i 

Ciutadania. 

 Benestar Social 

 Aprovar l’adhesió al conveni tipus amb la Diputació de Barcelona, per la gestió de la plataforma 

DIBA-HESTIA. 

 Aprovar la prorroga I del conveni de col�laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, del 

servei residencial i d’estada amb la fundació privada AGI, per a dones víctimes de violència. 

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

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

 Aprovar la prorroga del contracte de rehabilitació i utilització de l’ habitatges del carrer de la 

Font, 39, 2. 

 Convivència i Ciutadania 

 Aprovar amb el Departament de Justícia de la Generalitat, la continuïtat del conveni de 

col�laboració per a la gestió del servei d’informació sobre la mediació. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència municipal per a la divisió i posterior agrupació de finques situades al carrer 

d’Amàlia Soler, 103-105, 1. 2. 

 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació del panteó del Cementiri 

Municipal – Recinte 2n. 

 Encarregar a l’Associació LIMA, un estudi, redacció de mesures i assessorament tècnic en l’àmbit 

de l’estalvi energètic d’edificis a Vilafranca. 

 Adjudicar a l’empresa FARRE-FARRE (FIACT), l’assegurança de danys materials al patrimoni de 

l’ajuntament. 

 Aprovar el Pla de Seguretat de l’obra de rehabilitació d’un edifici de la plaça de l’Oli. 

 Habitatge 

 Aprovar un contracte de rehabilitació i acord d’utilització de l’habitatge de la pl. Fèlix Mestre 

Nutó, 8, 3. 2.   

 Deixar sense efecte la cessió d’ús de l’habitatge del c. Fruita, 2, 2. 

 Comerç i Turisme 

 Concedir autoritzacions de venda per al mercat no sedentari dels dimarts. 

  



 

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

 

Ocupació i Formació 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Centre Especial de Treball NOU VERD SCCL. per a 

portar a terme dins el Servei Prelaboral CAPACItast un projecte d’aprenentatge. 

 Cultura 

 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions per a la millora dels locals 

estables d’entitats de la vila, sense afany de lucre i de caire cultural, esportiu o social. 

 Subscriure un conveni amb la Coordinadora de Grallers de Vilafranca. 

       Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’estesa de cablejat a l’Auditori. 

 Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’urbanització de la pl. Vall del Castell. 

 Aprovar la certificació núm. 13 de les obres de Centre de coneixement del vi i Rehabilitació de 

l’antiga estació enològica I Fase. 
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