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

Governació 

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

establiments de  pública concurrència. 

 Recursos Humans 
 Rectificar el percentatge de salari de reducció de jornada laboral d’una auxiliar administrativa. 

 Contractar una auxiliar administrativa mitjançant un contracte laboral eventual, adscrita al 

servei de Formació i Ocupació. 

  Àrea 
  Sol�licitar a la Diputació de Barcelona la col�laboració per a les actuacions de la convocatòria 

per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de serveis 2014, Xarxa Governs Locals. 

 Benestar Social 
 Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, Bl.1, 2. 5.  

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1.  

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Fruita, 2, 2. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 1. B. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl. 1 5. 1. 

 Modificar l’acord de la JGL del 27/01/14, en el sentit de disminuir el cànon mensual a la cessió  

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

 Ensenyament 
 Satisfer a diferents escoles i instituts de la Vila, l’import dels ajuts econòmics a l’escolarització 

del primer trimestre del curs 2013-2014. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació de l’avgda. del Foix, 92. 

 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’edificació del c. Progrés, 13. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma i ampliació de nau destinada a 

supermercat en l’immoble de l’avgda. Tarragona, 110. 

 Adjudicar a l’empresa 9COVISEN SL. el contracte administratiu d’obres per a la urbanització de 

la pl. Abat Blanch. 

 Adjudicar a l’empresa GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL, i NOU SET ECCL UTE, 

el contracte administratiu complementari del servei de neteja de les llars d’avis. 

 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GUELL SA. els treballs de millora del requisit d’estalvi 

energètic a l’edifici de l’Arxiu Comarcal de Vilafranca. 

 Prorrogar amb l’empresa CLIMA PENEDES, SL, el contracte del servei de manteniment de les 

instal�lacions de climatització dels edificis municipals . 

 Prorrogar amb l’empresa KONE Elevadores SA. el contracte de manteniment dels aparells 

elevadors i ascensors de l’Ajuntament, lot-1. 

 Prorrogar amb l’empresa KONE Elevadores SA. el contracte de manteniment dels aparells 

elevadors i ascensors de l’Ajuntament, lot-2. 

 Encarregar els treballs de projecte management i col�laboració en la redacció del projecte 

executiu de l’edifici del c. Migdia, 22. 

 Subscriure dos convenis per a la cessió a l’Ajuntament de Vilafranca d’una superfície de 

terreny destinada a la millora i ordenació del tram del carrer de Guardiola. 
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 Serveis Urbans 
 Aprovar l’acceptació de la cessió per part de la Diputació de Barcelona, de 12 papereres de 

plàstic reciclat. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al subministrament i 

plantació d’arbrat del municipi. 

 Cultura 

 Efectuar convocatòria publica per la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i 

persones físiques que programin activitats culturals o festives de l’1 de maig al 31 d’agost. 

 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions subvencions a entitats privades i persones físiques 

que programin activitats culturals o festives de l’1 de gener al 30 d’abril. 

       Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 2 de les obres al pati l’edifici de la Casa Mas Llorens 
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   Pere Regull i Riba 

 
 
 
 


