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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 d’octubre de 2016, 

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

 
            

 Secretaria-Governació 

 Aprovació a data 1 de gener de 2016 de les variacions produïdes en el Padró Municipal 

d’Habitants durant l’any 2015. 

 Autoritzar al titular de la llicència núm. 1 del servei de taxi, la incorporació d’un conductor per a 

prestar serveis de taxi amb un vehicles de 9 places. 

 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Aprovar les bases de la convocatòria per a realitzar la provisió de 2 places de Tècnic/a Mitjà/na 

d’Ocupació i Inserció Laboral. 

 Declarar extingida la relació laboral amb l’ajuntament d’un Arquitecte, amb motiu de la seva 

jubilació. 

 Concedir a una treballadora d’aquest ajuntament una jubilació parcial i contractar temporalment 

un Cap de sala amb un contracte de relleu. 

 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl.1, 1. 3 

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

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8,  1. 2 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 2. 6. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42,  2. A. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 2. 

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

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 4, 1. 2. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 4. 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic, 1. 

 Sol·licitar a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, l’adjudicació al mes aviat possible un 

habitatge de protecció oficial a causa d’una emergència econòmica i social. 

 Esports 

 Adjudicar a l’empresa WASHINGTON INTERNACIONAL SA, el contracte de serveis per a la 

implantació i lloguer de mòduls prefabricats per a vestidors al camp de futbol de l’Espirall. 

 Serveis Urbanístics 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de sanejament i reblert de l’espai entre murs 

del sistema ferroviari del pg. Rafael Soler. 

 Concedir llicència a ARTNOVA INVEST SL, per a obres de construcció d’un edifici plurifamiliar 

de nova planta, en la finca situada a l’av. Barcelona, 13. 

 Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS TABAQUISTA SL, la fiança dipositada en garantia 

d’obres de rehabilitació del local al Mercat Sant salvador. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa METALCO el subministrament del vestuari laboral i calçat de la Unitat de 

Serveis d’hivern 2016.  

 Promoció Econòmica 

 Aprovació dels 2 dies festius addicionals d’obertura comercial per al 2017. 

  

 



 Cultura 

 Atorgar una subvenció a la colla Xicots de Vilafranca, per a la millora del seu local social a la 

pl. Milà i Fontanals, 3. 

 

   Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RR-HH. Contractar una conserge mitjançant un contracte temporal per substitució 

RR-HH. Contractar un oficial 2a. de Manteniment General. 

P.ECONOMICA- Aprovar i signar amb la Mancomunitat Penedès Garraf per l’execució    del Pla de 

Treball 2016. 
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