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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 de 
febrer  de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

Recursos Humans i Organització 

 Aprovar la instrucció per tal d’establir criteris per a nomenaments interins o contractacions 
laborals temporals per l’exercici pressupostari del 2016. 
 Concedir una jubilació parcial i contractació temporal d’un mediador amb contracte de relleu. 
 Declarar extingida la relació laboral d’un oficial 1. amb motiu de passar a la jubilació definitiva. 
 Ampliar la jornada laboral completa a un oficial 1. de manteniment general. 
 Contractació d’un oficial 2. de manteniment general. 
 Contractar una treballadora social, amb un contracte laboral temporal d’interinitat. 
 Benestar Social 

 Modificar l’acord de JGL del 25/01/2016, pel que fa als imports sol·licitats de la Diputació de 
Barcelona, de les actuacions de Prom. Econòmica Comerç i Mercats, Salut i Consum i Vinseum 
 Serveis Socials 

Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge de la rambla Nostra Senyora, 39, 3. 3.  
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, 3-5,  2.  1. 
 Cessió temporal d’ús de l’habitatge del carrer del Nord, 4, esc. C,  1. 3.  
 Convivència i Ciutadania 

 Prorrogar amb la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNA, el conveni de col·laboració per tal de 
realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 
 Prorrogar amb la NOUVERD Centre Especial de Treball SCCL, el conveni de col·laboració per tal 
de realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 
 Esports 

 Subscriure amb el Club Patí Vilafranca, un conveni de col·laboració per les activitats generals 
d’interès social. 
 Serveis Urbanístics 
 Complementar els acords de JGL dels dies 17/11/14 i 23/11/15, en que s’aprova l’acta n. 2 de 
preus contradictoris que han de servir de base per a les properes certificacions d’obra en relació a 
les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres de 
tancament de la sala petita de l’Auditori Municipal. 
 Adjudicar a l’empresa UTE VIVIENDAS MIGDIA 22, el contracte administratiu d’obres per a la 
construcció d’un edifici de 12 allotjaments  protegits i local al c. Migdia, 22. 
 Ocupació I Formació 

  Atorgar en qualitat de patró, una subvenció a la Fundació INFORM, Institut per a la formació de 
joves, vers l’administració d’empreses, per donar suport al pressupost de la Fundació. 
 Promoció Turística 

 Aprovar els preus públics dels tiquets de la Festa del Xató 2016. 
 Cultura 

 Actualitzar la renda a satisfer a L’ Institut Català del Sòl, per l’arrendament de local comercial 
n. 2, del passatge Antoni Sabaté Mill, n. 1. 
 
 Ratificar dos decrets d’alcaldia i una resolució 
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