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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 de 
gener de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 

 Governació 
Concedir llicències 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. 

Recursos Humans 
 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del personal laboral i funcionari. 
 Declarar finalitzada la prestació de serveis amb la corporació de l’Inspector d’entorn, amb motiu 
de la seva jubilació. 
 Atorgar una excedència d’un any a un tècnic de Cultura, amb dret a reserva del lloc de treball. 
 Contractar una Tècnica Mercats, amb contracte laboral d’interinitat per substitució de baixa per 
maternitat. 
 Contractar a mitja jornada una tècnic/a auxiliar en la modalitat de contracte per obra i/o servei 
determinat. 
 Contractar un tècnic tutor mitjançant contracte laboral temporal del programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per a l’ocupació 2014”. 
 Modificar la categoria laboral d’una tutora a coordinadora del programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per a l’ocupació 2014”. 
  Area 
  Deixar sense efecte diferents sol�licituds de col�laboració adreçades a la Diputació de Barcelona, 

en el marc de la convocatòria inclosos al Catàleg de Serveis 2015. 
 Benestar Social 
 Fer una aportació econòmica a l’Associació RESSÓ VILAFRANCA, per participar en les despeses 
de funcionament del Rebost solidari. 
 Ensenyament 
 Fer una aportació econòmica a l’Escola municipal de Música M. Dolors Calvet, per les despeses 
de personal i funcionament de l’Escola. 
 Fer una aportació econòmica a l’Escola municipal d’Art Arsenal, per les despeses de personal i 
funcionament de l’Escola. 

Convivència i Ciutadania 
 Prorrogar amb la Fundació Privada MAS ALBORNA, el conveni de col�laboració per tal de realitzar 
les mesures reparadores a l’entorn comunitari de Vilafranca 
 Urbanisme 
 Aprovar el projecte tècnic, expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les 
obres d’urbanització del c. General Cortijo, entre el c. Amalia Soler i Ramon Freixas. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres de 
rehabilitació de les façanes del Mercat Sant Salvador. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals. 
 Concedir llicència urbanística a INDRET PATRIMONIAL SL, per a obres de construcció d’una 
piscina a l’immoble situat a l’Av, del Foix, 94. 
 Concedir llicència urbanística, per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar en l’immoble 
del c. Pacs, 3. 
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 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres de l’itinerari de bicicletes entre el Pont 
de Moja i el Barri de Ciutat Jardí Sant Julià. 
 Comerç i Turisme 
 Acceptació de la liquidació presentada pel Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, en 
concepte d’aportació a les despeses de funcionament a l’edifici del c. Hermenegild Clascar. 
 Ocupació i Formació 
 Subscriure conveni de col�laboració amb el CEIP Mas i Parera, i Pau Boada per la destinació 
d’una treballadora en plans d’ocupació, a jornada sencera, per fer suport al centre educatiu 
  Subscriure conveni de col�laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per al programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l’ocupació”. 
 Aprovar l’addenda 3 al conveni marc de col�laboració amb l’entitat NOU SET EI SCCL. per al 
desenvolupament del projecte “Vilafranca Inclusió”. 
 Cultura 
 Subscriure conveni amb la societat La Principal El Casal, per col�laboració en la programació 
d’activitats i manteniment de l’espai escènic. 
 Esports 
 Subscriure un conveni amb el Club Patí Vilafranca, per col�laboració en el finançament del club, 
per activitats generals i per la promoció de Vilafranca 
  
  
  
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 


