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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 31 de 
desembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  

 

Hisenda 

 Aprovar la liquidació presentada per l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA. per la taxa 

per l’aprofitament especial de domini públic local del 2014. 

 Aprovar les factures presentades per l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA. pel consum 

d’aigua de rec i aigua potable a les dependències municipals, 2014. 

 Governació 

Denegar una llicència d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, davant 

establiments de pública concurrència. 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 

reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Aprovar el reingrés d’una treballadora social en finalitzar l’excedència voluntària, i acordar una 

comissió de serveis al servei de Participació Ciutadana. 

 Ampliar la jornada laboral a complerta d’una monitora del Servei d’Ocupació i formació.  

 Declarar vigent el contracte d’un Tècnic/a mig vinculat al programa Joves en Acció per la recerca 

de feina. 

 Declarar vigent el contracte d’un monitor/a, vinculat al programa Itineraris de formació per a 

persones adultes. 

 Contractació de diferents treballadors en la modalitat de contracte d’obra i servei de durada 

determinada d’interès social. 

 Benestar Social 

 Subscriure un conveni amb el Comite de la Cruz Roja Española a l’Alt Penedès, per col�laboració 

en el projecte KITS de suport social per a famílies necessitades. 

 Comerç i Turisme 

 Renovar amb l’empresa PARENTHESIS MARKETING CONSULTING SL, el contracte administratiu 

de serveis de disseny gràfic i planificació d’activitats paral�leles de les Fires de Maig. 

  Ocupació i Formació 

  Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en referència al Programa Complementari 

de Foment de l’Ocupació Local. 

 Cultura 

 Satisfer a NOU SET SCCL, l’import del servei de consergeria de la biblioteca Torres i Bages, 

prestats durant els mesos de juny a setembre d’enguany. 

Atorgar a la companyia la Taimada una aportació extraordinària  per ajut a finançar les despeses 

de trasllat de la companyia a Madrid. 

 Adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX SL, el contracte d’obres pels treballs de 

desmuntatge i trasllat de la premsa del vi de l’av. Tarragona. 

 Esports 

 Resoldre la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que 

participen en competicions esportives d’alt nivell. 
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 Resoldre la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que 

programen i executen activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l’esport. 

 Resoldre la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades inscrites en el registre 

d’entitats de la vila que promoguin activitats físiques i esportives de base de forma continuada. 

 

       Certificacions 

 Aprovar la certificació 3, relativa al subministrament i instal�lació de cortinatges a l’Auditori 

 

 

Ratificar decrets d’alcaldia. 

 

 

 

 

L’ALCALDE ACCTAL 

 

 

 

 

Joan Manel Montfort i Guasch 
 
 
 


