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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de 
gener de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Governació 
 Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, davant establiment de pública 
concurrència. 

Recursos Humans 
 Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal eventual, per reforçar el 
Servei d’Urbanisme. 
 Declarar vigent el contracte laboral d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a 
reserva del lloc de treball. 
 Contractar una treballadora en la categoria d’Educadora Social Centre Obert, en la modalitat 
d’interinitat per a la substitució de treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball. 
 Assignar a una treballadora un plus per realitzar tasques de Direcció del Centre Obert.  
 Cultura 
 Satisfer a l’Associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès una aportació amb motiu de la 
celebració de la Festa dels Tres Tombs. 

Subscriure conveni amb el Ball de Panderetes en concepte d’ajut pel seu funcionament. 
 Subscriure conveni amb el Ball de l’Àliga en concepte d’ajut pel seu funcionament. 
 Subscriure conveni amb el Ball de Bastoners en concepte d’ajut pel seu funcionament. 
 Esports 
 Anul�lar dues subvencions atorgades a l’AMPA de l’Escola Baltà Elias, curs 2012/2013, per no 
estar l’entitat al corrent de les obligacions tributàries. 
 Anul�lar una subvenció atorgada al Centre d’Activitat i Salut (CAS), per l’activitat “Cas & Dia 
mundial Activitat Física i Esport” per haver realitzat l’activitat fora del termini establert en les bases 
de la convocatòria. 
 Anul�lar la subvenció atorgada al Club Real Unión per l’activitat “Futbol 7 Torneig relámpago”, 
per no haver dut a terme l’activitat. 
 Anul�lar la subvenció atorgada a la secció Esportiva Casal Vilafranca per l’activitat “Torneig Sant 
Jordi de Taekwondo”, per no haver dut a terme l’activitat. 
 Reduir l’import de la subvenció que s’atorga al Club de Patinatge Artístic Patixou, per l’activitat 
“2n. Festival Patinatge Xou Penedès”, en aplicació dels nous criteris de valoració. 
 Reduir l’import de la subvenció que s’atorga al Club Esportiu Xamba Vilafranca, pel Programa 4, 
d’acord amb les bases de la convocatòria, curs 2012/2013. 
 Reduir l’import de la subvenció que s’atorga a SERCOM SL, per l’activitat “Copa Ràdio 
Vilafranca”, en aplicació dels nous criteris de valoració. 
 Reduir l’import de la subvenció que s’atorga al Club Esportiu Xamba Vilafranca, pel Programa 4, 
d’acord amb les bases de la convocatòria, curs 2013/2014. 
       Certificacions 
 Aprovar la certificació 4, relativa a l’obra “Urbanització dels carrers Sr. Pau/Muralla dels Vallets i 
aparcament  (Ponent/Sant Pau) 
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