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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 

2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 
 Cessió d’ús a l’Estat espanyol d’uns locals de la Ronda de Mar per a l’expedició de DNI i 
passaports. 
 Recursos Humans 
 Encarregar a la Responsable Pla Igualtat les tasques associades de promoció de Salut 
Comunitària. 
 Contractació d’una treballadora social mitjançant in contracte laboral d’interinitat, adscrita 
als Serveis Socials. 
 Urbanisme 
 Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria de 
part de la finca situada a la plaça de l’Oli número 12. 
 Adjudicar a CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL. el contracte administratiu d’obres per 
l’Actuació 1.04 millores a carrers comercials. Urbanització carrer Guardiola. 
 Autoritzar la divisió en propietat horitzontal i ús de l’immoble situat al c. Arboç n. 5 bxos. 
 Concedir a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU la llicència urbanística per a l’ampliació 
de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant la Ronda de Mar. 
 Promoció Econòmica 

 Aprovar una nova aportació extraordinària de 3.500 euros a l’associació AEI INNOVI. 
 Serveis Urbans 
 Aprovar i iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja dels 
edificis municipals, escoles públiques i llars municipals, per un període d’un mes. 
 Considerar extingit el conveni amb Telefónica de España, S.A. i Telefónica 
Telecomunicaciones Públicas, S.A. i adherir-se al conveni proposar per Telefónica 
Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. i Telefònica d’Espanya , S.A.U. 
 Mobilitat 

 Adherir-se a l’addenda dels convenis d’integració tarifària que es formalitzarà el proper dia 
20 de setembre. 
 Cultura 
 Subscriure conveni amb el Ball de la Moixiganga de Vilafranca en concepte d’ajut per a fer 
front a les despeses derivades de les activitats per celebrar el 300 aniversari. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1 relativa a l’obra de Urbanització del carrer Puigmoltó. 
 
 
 Ratificar Decrets d’Alcaldia, que s’han dictat per motius d’urgència durant aquest mes 
d’agost.  
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