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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de gener  de 
2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
      

 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs de reposició contra l’acord de JGL del 09/11/15, referent a una reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 
 Recursos Humans i Organització 

 Contractació de diferents treballadors per a obres i serveis dins els Plans d’Ocupació-
Convocatòria Treball als Barris, 2015/16. 
 Declarar finalitzada la prestació de serveis d’una administrativa de la plantilla de personal 
funcionari de Secretaria, per la seva jubilació anticipada. 
 Benestar Social 

 Acceptar l’ajut d la Diputació de Barcelona pel programa Complementari de Garantia de la 
Suficiència Financera Local i de suport a la Prestació de Serveis Socials. 
 Serveis Socials 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la rambla de Nostra Senyora, 39, 1. 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la rambla de Nostra Senyora, 39, 2. 3. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la rambla de Nostra Senyora, 39, 3. 3. 
 Modificar l’acord de la JGL 09/12/15, en el sentit de modificar el pis i porta de la cessió 
temporal de l’ús de l’habitatge de la rbla. Nostra Senyora, 39, que passa al pis 2. porta 1. 
 Serveis Urbanístics 

 Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, destinada a la construcció d’una xarxa de calor 
alimentada amb biomassa. 
 Adjudicar a la Fundació URV-Universitat Rovira i Virgili el contracte administratiu menor per 
treballs d’assessorament i al projecte bàsic d’execució de reforma de l’edifici de l’antic hospital. 
 Concedir llicència urbanística a nom de CEL URBA, SL, per a obres d’enderroc d’edifici existent 
en l’immoble situat a l’Av. Tarragona, 143. 
 Aprovar l’addenda al conveni amb la Cooperativa NOU SET pel desenvolupament del Programa 
“VILAFRANCA INCLUSIÓ”. 
 Promoció Econòmica- Mercats 

 Autoritzar el canvi de titularitat de la parada exterior n. 2 del Mercat Municipal Sant Salvador, de 
Congelats Cadi INMO SL, en favor de Casa Ametller SL. 
 Ocupació i Formació 

  Subscriure convenis de col�laboració amb el CEIP Mas i Parera i amb el CEIP Pau Boada per la 
destinació de dues treballadores en plans d’ocupació per fer suport als centres educatius. 
 Cultura 

 Subscriure conveni amb la societat Coral el Penedès, per al 2015. 
 

Ratificar decrets d’alcaldia. 
 

L’ALCALDE 
 
 

Pere Regull i Riba 


