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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de 
setembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
  

 Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Contractar una monitora docent per al programa PQPI, Auxiliar d’hoteleria: cuina i servei de 
restauració i bar. 
 Contractació d’un oficial 1. i un oficial 2. paleta per al programa de Rehabilitació d’Habitatges 
amb finalitat social. 
 Serveis a les Persones 

 Acceptar diversos ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, de la convocatòria del 
Catàleg de serveis 2013 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 Benestar Social 
 Prorrogar per l’any 2013 el conveni de col�laboració entre aquest Ajuntament, Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i Creu Roja a l’Alt Penedès, per gestionar el servei de “Punt de Trobada”. 
 Prorrogar per l’any 2013 el conveni de col�laboració amb les següents entitats: Consell Comarcal 
Alt Penedès, Creu Roja a l’Alt Penedès, Consorci Sociosanitari de Vilafranca, Hospital Comarcal Alt 
Penedès, Càritas Alt Penedès, Fundació l’Espiga, Fundació Amàlia Soler, i Institut català de la Salut, 
per crear i coordinar el banc d’Intercanvi d’Ajuts Tècnics (BAT). 
 Prorrogar a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, la cessió d’ús de l’habitatge del 
passatge Lluís Mata Acedo, n. 27, 4. 2.  
 Ensenyament 
 Subscriure convenis de col�laboració per a la prestació del servei de vetlladors/res en horari de 
menjador escolar amb les escoles: Cristòfor Mestres, Estalella Graells, Mas i Perera, Pau Boada, 
Montagut Baltà Elías , El Carme-Sant Elies. 
 Aprovar amb el departament d’ensenyament de la Generalitat , un conveni en matèria de serveis 
educatius durant l’any 2013. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús de l’habitatge del c. Priorat, 10. 
 Retornar a l’empresa CITELUM IBERICA SA. la fiança dipositada en garantia d’obres de millora 
d’enllumenat públic. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de “Reforma al Casal 2000. Muntanya de Sant 
Jaume”. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat al c. Ignasi Iglesias., 3-5. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a la millora de la 
xarxa de sanejament del c. Pere el Gran, fase I. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a la millora de la 
xarxa de sanejament del c. Pere el Gran, fase II. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per a la modificació de la xarxa de 
subministrament elèctric, per a la retirada d’un pal de fusta afectant el c. Ponent, 15. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la xarxa de 
subministrament elèctrica amb una nova línia de baixa tensió afectant el c. Cal Bolet. 
 Ocupació i Formació 

 Aprovar el programa de col�laboració social REHABILITA, i sol�licitar al servei d’Ocupació de 
Catalunya, departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat una subvenció per despeses de 
contractació de personal. 
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 Aprovar el programa de treball i Formació Habitatge i Ocupació i sol�licitar al servei d’Ocupació 
de Catalunya, departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat una subvenció per despeses de 
contractació i formació de treballadors. 
 Serveis Urbans 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de defensa 
fitosanitaria de l’arbrat públic del terme de la vila. 
 Adjudicar a l’empresa PAVIMENTOS AUTONIVEL SL. les obres de construcció de mitja pista de 
bàsquet al parc  11 de Setembre. 
 Adjudicar per un mes a l’empresa GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EMPRESA 
D’INSERCCIÓ SCCL. els serveis de neteja dels edificis municipals escoles públiques i llars municipals 
 Aprovar un document de: Criteris de restricció dels vehicles de les autoescoles en fase de 
pràctiques. 
 Cultura 
 Subscriure un conveni amb la Societat La Principal el Casal, pel conjunt d’activitats organitzades 
per la societat dins la programació de teatre, música i dansa. 
 
  

Ratificar decrets d’alcaldia. 
 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


