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        La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 de febrer 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

   

 HISENDA  
 Satisfer al CONSORCI LOCAL LOCALRET, l’import com a membre de l’esmentat consorci de 
l’exercici d’enguany 
 Sol�licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients de l’Estat en els valors 
cadastrals dels béns immobles urbans de Vilafranca. 
  GOVERNACIO 
 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 
 Concedir tres llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  
pública concurrència. 
 Denegar una llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  
pública concurrència i requerir la retirada immediata de la tarima i la tanca que te instal�lada. 
 RECURSOS HUMANS 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzats pel persona laboral i funcionari 
 Autoritzar a un funcionari de la Policia Local una comissió de serveis al lloc de treball de Tècnic 
Superior en Dret adscrit al servei de Secretaria. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat a dos Tècnics Auxiliars d’Informàtica. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat a un Tècnic Plànol Ciutat. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat a una Tècnica Mitjana de Turisme. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat a dues Tècniques de comunicació i 
Participació. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat a una Cap de Sala. 
 Contractar mitjançant un contracte laboral d’interinitat dues Tècniques Auxiliars d’Ocupació 
 Contractar una coordinadora vinculada al programa Joves per l’Ocupació. 
 COMPRES i CONTRACTACIÓ 

 Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERICA SAU, el manteniment de les aplicacions de 
software, registre d’expedients,  gestió padró, documentum i actuate, per al 2013. 
 BENESTAR SOCIAL 
 Prorrogar un conveni amb el consell Comarcal de l’Alt Penedès i Fundació d’Assistència i Gestió 
Integral AGI, referent al servei de residència d’estada limitada en casos de violència de gènere. 
 Ampliar un any el conveni de cessió de l’habitatge de la pl. Milà i Fontanals, 4,  1. 2. 
 ENSENYAMENT 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Escola Baltà Elías, per la prestació del servei de 
vetlladors/es, en horari de menjador escolar. 

 CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA 

 Subscriure un conveni amb el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès per col�laboració en el servei 
d’acollida i mediació a l’hospital Comarcal de l’Alt Penedès, mitjançant una agent de salut. 
 URBANISME 

  Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per les 
obres de la nova escomesa elèctrica de l’antic edifici de l’INCAVI. 
  Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a la millora de la xarxa de 
subministrament instal�lant noves línies de baixa tensió a afectant el c. Pati del Gall. 
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 Aprovar la despesa i encarregar a un arquitecte els treballs de seguiment i redacció dels 
documents urbanístics. 
 HABITATGE 
 Adjudicar a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Local d’Habitatge l’adjudicació i 
gestió de lloguer de 5 habitatges del c. de la Palma, 24, i aprovar els requisits d’accés als habitatges. 
 MEDI AMBIENT 
 Adjudicació de les parcel�les d’Horts Socials del sector de “les Bassetes”. 
 OCUPACIÓ I FORMACIO 

 Transferir a la Fundació Pro Penedès, les aportacions d’enguany del servei Prodomicili. 
 Transferir a la Fundació Pro Penedès, per l’adquisició de xecs del Servei prodomicili. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf, 
mitjançant el Servei d’Iniciatives econòmiques per al projecte Observatori del Teixit empresarial per 
l’Ocupació a al comarca. 
 Subscriure un conveni de cooperació amb l’institut Català de la Vinya i el vi, com a titular de 
l’escola de Viticultura i enologia Mercè Rosell , per a la realització d’un curs d’elaboració de vins . 
 SERVEIS URBANS 

 Adjudicar a l’empresa AXA SEGUROS GENERALES SA. el servei de cobertura d’assegurança de 
danys materials al patrimoni i equipaments municipals. 
 CERTIFICACIONS 
 Aprovar la certificació única de les obres del carrer Pou de la Pina. 
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