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

 
 
 Benestar Social 

 Adjudicar a l’empresa ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDES, els serveis per dur a terme el 

Projecte Adolescents per al primer trimestre d’enguany. 

 Adjudicar el servei d’assessorament jurídic que es presta al Casal de la Igualtat. 

 Ensenyament 

 Aprovar un conveni subvencional amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, per al funcionament de Centres Educatius de primer cicle d’Educació Infantil. 

 Hisenda 

 Aprovar una transferència corrent a la societat municipal SOCIETAT VILAFRANQUINA 

D’APARCAMENTS, SL. per despeses de personal i funcionament. 

 Resoldre una sol�licitud presentada pel Col�legi Sant Ramon de Penyafort, en relació a una 

liquidació de la taxa sobre llicències urbanístiques. 

 Aprovar una baixa pel concepte d’execucions subsidiàries presentes per a OGT de la Diputació de 

Barcelona. 

 Governació 

 Concedir 11 llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Desestimar una sol�licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments 

de  pública concurrència. 

 Recursos Humans 

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

 Nomenament de funcionari de carrera amb categoria de Caporal de la Policia Local, a un agent 

de la Policia Local. 

 Assignar la percepció del complement de jornada partida a una conserge especialista de l’area de 

l’Alcaldia. 

 Declarar extingida la relació laboral de la cap de Gestió adscrita al servei de Promoció Econòmica 

amb motiu de la seva jubilació, i també la de la persona que l’ estava rellevant. 

 Concedir a un Oficial 2. una jubilació parcial, i contractació mitjançant contracte de relleu d’un 

Oficial 2.  

 Contractar un treballador/a social mitjançant un contracte d’interinitat per substitució d’un 

treballador/a. 

 Prorrogar el termini del contracte laboral per obra o servei determinat de la mediadora adscrita a 

l’Oficina Tècnica Ciutadania. 

 Canvi d’adscripció en comissió de serveis del Cap del Servei d’Ensenyament a Cap del Servei de 

d’Informació i Planificació.  

 Contractar una Cap de Gestió en la modalitat de contracte eventual, adscrita al servei de 

Promoció Econòmica. 

 Aprovar la signatura d’un conveni de col�laboració amb la Diputació de Barcelona, per a 

l’execució del projecte ADAPTA. 

 Ocupació i Formació 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per al 

desplegament i implementació del programa “Joves per l’Ocupació”. 
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 Encarregar a l’empresa Pro-activa Serveis Aquàtics, SL, pel pla formatiu d’activitats físiques i 

esportives: Socorrisme en Instal�lacions Aquàtiques ADFP . 

 Deixar sense efecte l’encàrrec efectuat a l’empresa Pitagora Advanced SLU, del Pla Formatiu 

d’Hosteleria i Turisme, atès que el SOC ha denegat la subvenció . 

 Relacions Ciutadanes i Promoció Social. 

 Efectuar el darrer pagament al compte dels Administradors de la FM del 2012. 

 Nomenament dels Administradors/Administradores de la Festa Major de la Vila del 2013. 

 Aprovar un conveni i acceptar una subvenció amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, per al funcionament i despeses del personal docent de l’Escola de Música 

 Certificacions. 

 Aprovar la certificació n. 2, de les obres de rehabilitació de dos locals al Mercat Sant Salvador. 
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