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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 de 

novembre de 2014, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 
 Governació 
 Resoldre dos recursos de reposició contra reclamacions de responsabilitat patrimonial contra 
aquest ajuntament. 
 Recursos Humans 
 Executar una sentència judicial que declara com acomiadament improcedent l’extinció d’un 
contracte laboral. 
 Contractació d’una coordinadora, per la gestió del projecte i docència del programa de 
mesures actives d’inserció, per a persones destinatàries de la RMI. 
 Benestar Social 
 Subscriure amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració pels serveis 
d’un monitor esportiu al Centre Obert. 
 Cessió temporal de l’ús temporal de l’habitatge del carrer Graupera, 42, 2. A. 
 Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 21, 3. 1.  
 Ensenyament 
 Aprovar les bases de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts per finançament de 
matricula i transport de l’alumnat que cursi estudis universitaris o grau superior curs-2014/2015. 
 Convivència i Ciutadania 
 Prorrogar amb l’Associació Ressó Vilafranca el conveni de col�laboració per tal de realitzar 
mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca 
 Salut 
 Concedir una subvenció a la Lliga Reumatològica Catalana, per al projecte Salut Integral. 
 Urbanisme 
 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANC SA, per reforç i 
renovació de la xarxa de sanejament al c. Antoni Mestres Jané. 
 Concedir llicència urbanística a l’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA de la 
GENERALITAT, per a obres d’instal.lació d’un ascensor en l’immoble de la Pl. Pau Casals, 15 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de remodelació de l’estacionament de 
vehicles del mercat St. Salvador. 
 Habitatge 
  Subscriure un conveni de col�laboració amb la Parròquia de Santa Maria per a la rehabilitació 
de la façana de la finca del c. Santa Maria, 12. 
 Comerç i Turisme 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb la Unió de botiguers i Comerciants de l’Espirall, 
per col�laborar en les despeses d’instal�lació de les llums de Nadal . 
 Subscriure un conveni amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila, per contribuir en les 
despeses d’instal�lació de la pista de Gel durant la campanya de Nadal. 
 Adjudicar a l’empresa PUBLIPRESS MEDIA SLU, un contracte de publicitat per a la inserció 
d’anuncis publicitaris de la Fira del Gall 2014, en diferents mitjans de comunicació. 
 Cultura 
 Concedir i/o denegar els ajuts i subvencions a entitat privades i persones físiques que 
programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 
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 Adjudicar a l’empresa GINY COMUNICACIÓ SL, el contracte de serveis de suport a les tasques 
de comunicació de Vilafranca Capital de la Cultura Catalana 2015. 
 Subscriure un conveni amb l’Associació de Pessebristes de Vilafranca. 
 
  

Ratificar un Decret de l’alcaldia de Recursos Humans 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


