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        La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de gener 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

 Convivència i Ciutadania 

 Subscriure amb la Creu Roja a l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració sobre mòduls 

formatius per a persones nouvingudes. 

 Benestar Social i Família 

 Deixar sense efecte l’acord de JGL el 21/12/2012, pel qual s’aprovava l’adhesió al 

conveni amb el Consell Comarcal i la Fundació AGI, i aprovar un nou conveni de 

col�laboració amb el Consell Comarcal d’adhesió al servei residencial de la Fundació AGI, per 

a dones víctimes de violència de gènere.  

 Reiniciar el conveni de col�laboració signat amb el propietari de l’habitatge del c. 

Campanar,8, 3.1 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1,  1. 1. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, 1,  2. 2. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 2. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 3. 1.  

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

 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 5. 

 Procediment Sancionador 

 Imposar una sanció per quatre infraccions de l’Ordenança municipal reguladora de la 

protecció d’animals i de la seva tinença. 

  Governació 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament. 

 Aprovar una modificació de la normativa de l’ocupació de la via pública amb taules i 

cadires de les terrasses de bar. 

 Recursos Humans 

 Desestimació recurs de reposició presentat per la secció sindical CCOO. 

 Contractació mitjançant un contracte d’interinitat d’una Treballadora Social. 

 Resoldre una reclamació de treballadors de l’Escola d’Art l’Arsenal. 

 Solidaritat i Cooparació 

 Satisfer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al 

Projecte: Resposta a la Crisi Humanitària als Campaments Refugiats Sahrauís de Tindouf. 

 Mercats, Turisme, comerç i Fires 

 Convocar la licitació i aprovar les bases per a l’atorgament d’una llicència d’ús privat per 

a l’explotació d’un caixer automàtic del mercat municipal de Sant salvador. 

 Autoritzar al propietari de la concessió de la parada núm.2, del mercat municipal de la 

carn, la modificació temporal de l’horari d’obertura de la parada. 

 Urbanisme 

 Aprovar dos informes emesos pels serveis tècnics municipals per qualificacions 

urbanístiques i d’edificabilitat de finques. 

 Concedir una llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca del c. 

Santa Digna, 13. 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per a la millora de la xarxa 

de subministrament elèctrica, instal�lant noves línies de baixa tensió, afectant el c. La 

Gornal.  
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 Aprovar el projecte i adjudicar a l’empresa PAVYOP DEL PENEDES SL, les obres 

d’adequació de l’entrada del mercat de Sant Salvador. 

 Adjudicar a l’empresa ALVAREZ BELTRAN els treballs de millora de la il�luminació del 

monument de Milà i Fontanals. 

 Serveis Urbans i Mobilitat 

 Aprovar l’informe i plec tècnic per a la contractació de la cobertura de l’assegurança de 

danys materials al patrimoni i equipaments municipals. 

 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GUELL SA. el contracte administratiu de les obres 

d’adequació de dues aules d’informàtica a la Fassina. 

 Fixar els imports de les noves tarifes pel servei de bus urbà de Vilafranca pel 2013. 

 Joventut 

 Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 21, 3. 1. 

 

  

 Ratificar 16 decrets d’alcaldia dels serveis de Governació,  Recursos Humans, i Serveis 

Urbans. 
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