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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 de 
febrer de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 Hisenda 

 Concedir a la SOCIETAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE VILAFRANCA, una bestreta per fer front 

a despeses urgents. 

 Governació 

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

establiments de  pública concurrència. 

 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Declarar extingida la relació laboral d’una treballadora familiar amb motiu de la seva jubilació. 

 Encarregar a la Cap de Formació i Inserció Laboral, tasques de desenvolupament del projecte 

d’Observatori de Teixit Empresarial per l’Ocupació. 

 Benestar Social 

 Satisfer a Càritas Interparroquial de Vilafranca, l’import anual per col�laborar en les despeses de 

funcionament de l’alberg “Centre d’Acollida Abraham”. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, bloc 1, 1. 1.  

 Satisfer a les propietaries de l’habitatge del c. Nord 6, escala B, 3. 3. l’import mensual, segons 

contracte de rehabilitació i acord d’utilització. 

 Ensenyament 

 Aprovar un nou criteri complementari d’admissió a les llars municipals per al curs 2014/2015 

 Urbanisme 

Exigir per via de constrenyiment els deutes pendents referent a les quotes d’urbanització del 

sector Melió Residencial. 

 Medi Ambient 

 Ampliació dels Horts de l’ Espirall, destinat a pràctiques de la Casa d’Oficis de la Terra 3. 

 Fer convocatòria pública per a la concessió de les llicències d’us privatiu del domini públic sobre 

els horts de la zona de l’Espirall. 

 Comerç i Turisme 

 Aprovar la gratuïtat de l’ús del pavelló firal per a la celebració de la fira del Vehicle d’Ocasió 

 Cultura 

 Adjudicar a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL, el contracte administratiu de serveis i de 

posta en marxa del programa socioeducatiu amb adolescents i joves al barri de l’Espirall. 

       Certificacions 

 Aprovar la certificació 1 de treballs a l’edifici de la Casa Masllorens. 

 Aprovar la certificació 3 de les obres d’urbanització del passatge Luis Mata Acedo. 

 

Ratificar un decret d’alcaldia. 
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