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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de gener de 

2017, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

 Aprovar la transferència a favor de la societat Municipal SERVEIS MUNICIPALS DE 

COMUNICACIÓ, S.L. per les despeses de funcionament de Ràdio Vilafranca i Vilafranca TV durant 

l’exercici 2017. 

Secretaria-Governació 

 Resoldre tres expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

Aprovar la relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari durant 

el mes de desembre de 2016. 

 Modificar el contracte laboral d’un treballador de la Unitat de Serveis amb categoria laboral 

d’Oficial 1a i contractar a un treballador mitjançant un contracte d’interinitat amb categoria laboral 

d’Oficial 1a. 

 Contractar a un treballador mitjançant un contracte d’interinitat  amb categoria d’Oficial 2a. 

 Contractar diferents treballadors per al Programa de treball i formació, categoria laboral 

d’Operari/a jardineria i Operari/a neteja. 

 Contractar diferents treballadors per al Programa de treball i formació, categoria laboral 

d’Auxiliar Administratiu/va. 

 Serveis Socials 

 Fer una aportació a l’Associació RESSÒ VILAFRANCA, per les despeses de funcionament del 

Rebost Solidari. 

 Ensenyament 

 Fer una aportació, per les despeses del personal i de funcionament, a l’Escola Municipal de 

Música M. Dolors Calvet, a l’Escola Municipal d’Art Arsenal i a l’Escola de Formació Professional 

d’Enoturisme de Catalunya, integrants de l’EPEL IMF. 

 Salut i Consum 

 Subscriure l’acord amb l’Associació PDS – Promoció i Desenvolupament Social, per la cessió de 

l’exposició “Febre del divendres Nit”.  

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de les finques situades a 

l’Avinguda del Foix número 22. 

 Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la finca situada a la Ronda 

de Mar número 101. 

 Concedir llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca situada a la 

Plaça Milà i Fontanals número 7. 

 Ocupació i Formació 

 Subscriure amb el SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA conveni de col·laboració per al 

desplegament i implementació del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 

Catalunya “Joves per l’ocupació”. 

Cultura 

 Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona pel projecte “Promoció de la ciutat: Festa Major de 

Vilafranca 2016” 

 Satisfer a l’entitat VINSEUM, Fundació Privada, una aportació per a les despeses generals del 

Museu corresponents a l’any 2017. 

 



Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 5 i final per les obres d’adequació d’un local al segon pis, per al Casal 

per a la Igualtat, a l’edifici de la Plaça del Penedès núm. 3. 

 Aprovar la certificació núm. 8 per les obres de construcció d’un edifici al carrer del Migdia núm. 22 

(cantonada passatge Alcover). 

 

Ratificar Decret de l’alcaldia  

OCUPACIÓ I FORMACIÓ –  

Adjudicació a l’empresa FEMAREC, SCC.L la docència del Certificat de Professionalitat SSCS0208 

Atenció Sanitària a persones dependents en institucions socials. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


