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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 de juny 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 

 Governació 

 Concedir, prorrogar i denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 

establiments de  pública concurrència. 

 Modificar l’acord de la JGL del dia 13/05/2013, en el sentit de rectificar el segon cognom 

corresponent al conductor la llicència 23, de taxi. 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Canvi d’adscripció  amb caràcter definitiu a la plaça d’Inspector d’Activitats adscrita al servei 

d’Urbanisme. 

 Perllongar l’ampliació de la seva jornada laboral d’un treballador Social. 

 Abonar un complement retributiu a un treballador del Programa de Rehabilitació d’Habitatges, 

per la realització de tasques de categoria superior. 

 Contractar un oficial 1. lampista i un oficial 1. paleta per al Programa de Rehabilitació 

d’Habitatges. 

 Estadística - Informàtica 

 Satisfer la quota anual a l’empresa municipal Foment de Terrassa SA. coordinadora de la xarxa del 

projecte de recerca i desenvolupament “El Perfil de la ciutat, mesura de qualitat de vida i sostenibilitat 

de les ciutats mitjanes europees”. 

 Convivència i Ciutadania 

 Subscriure amb la Creu roja de l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració per les mesures 

reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Villafranca. 

 Urbanisme 

 Adjudicar a l’empresa Construccions F. MUNNE, SA. el contracte administratiu d’obres per 

l’ampliació de l’escola de Música, de l’Edifici de l’Ateneu. 

 Concedir una prorroga de la llicència d’obres concedida a MUÑOZ CASTELLON SL. per a  la 

finalització de les obres al c. General Vallès. 

 Subscriure un conveni amb el Centre Artístic del Penedès, per a la transmissió de la propietat de 

l’immoble del Ptge. Alcover, 6 cantonada migdia 22. 

 Ocupació i Formació 

 Subscriure amb el consell Esportiu de l’Alt Penedès, un conveni de col�laboració per tal dels 

alumnes del taller d’ocupació l’Acollida 3, desenvolupen part del seu treball al Casal d’Estiu. 

 Serveis Urbans 

 Rectificació inversió terme inclòs/exclòs en l'IVA del Decret del 23-5-2013 i ratificat en la Junta 

del 27-5-2013 sobre l'adjudicació del servei de neteja d'edificis. 

 Seguretat Ciutadana 

 Adjudicar a l’empresa Paco Garcia Prendas y Articulos de Uniformidad SA. polos de màniga curta 

per a la uniformitat de la plantilla de la Policia Local. 

 Cultura 

 Modificar l’acord de la JGL del 13/05/2013, de l’adjudicació de la confecció del nou vestuari dels 

Gegants de Vilafranca en el sentit d’adjudicar els treballs de disseny i confecció al Sr. A.F.M. i 

adjudicar a l’empresa Damaret Atreszzo SL la confecció de la perruca de la geganta. 
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 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure amb l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas, un conveni per a l’exercici d’enguany. 

 Aprovar amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col�laboració per a l’adhesió del municipi 

de Vilafranca a la Plataforma Local Med-Marroc. 

 

 

Ratificar dos decrets de l’alcaldia. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 
Pere Regull i Riba 

 
 
 


