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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 Governació 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzades pel personal laboral i 

funcionari. 

 Aprovar la distribució de la quantia global del complement de productivitat. 

 Aprovar les quanties de repartiment dels fons de prestacions socials. 

 Rectificació d’un acord de la JGL del 15/07/13, referent al contracte d’una educadora de 

Llars d’Infants. 

 Aprovar la convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça de tècnic superior en Dret 

adscrit a Secretaria-Governació. 

 Atorgar a una Educadora social, una excedència d’un any amb dret de reserva de lloc de 

treball, i reingrés automàtic. 

 Ampliació de la jornada laboral fins el 100% d’un treballador del programa de Rehabilitació 

Social d’Habitatges. 

 Compres i contractació 

 Demanar al Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 

Catalunya l’alta d’accés de l’ajuntament de Vilafranca. 

 Benestar Social 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 2. A. 

 Convivència i Ciutadania 

 Subscriure amb l’Associació RESSO VILAFRANCA, un conveni de col�laboració per tal de 

realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 

 Subscriure amb el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, un conveni de col�laboració per tal 

de realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca. 

 Urbanisme 

 Retornar a l’empresa Inmobiliaria Gorbax SL. la fiança dipositada en garantia d’obres de 

reurbanització del passatge Luis Mata Acedo. 

 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. pel desmuntatge de dos pals de fusta i la 

instal�lació d’un pal de fusta al c. Santa Cugat Sesgarrigues. 

 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús d’un edifici comercial aïllat a l’avda. 

Ronda de Mar, 30. 

 Habitatge 

Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Campanar 8, 1. 2.  

 Promoció Econòmica 

 Aprovar amb la fundació FIVIN un conveni de col�laboració per a la promoció i el foment del 

consum moderat de vi a través de diferents entitats. 

 Comerç i Turisme 

 Concedir noves altes pel mercat no sedentari dels dissabtes. 

 Concedir noves altes pel mercat no sedentari dels dimarts. 

 Serveis Urbans 

 Ampliar amb la companyia AXA SEGUROS GENERALES SA l’actual pòlissa de cobertura 

d’assegurança de danys materials al patrimoni i equipaments municipals, per incloure a la mateixa 
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 la cobertura de l’edifici ESCAVI. 

 Mobilitat 

 Aprovar el sentit únic de circulació (de pujada) entre Ponent/Beneficència i pl. Vall del 

Castell. 

 Cultura 

 Deixar sense efecte una subvenció concedida per l’activitat Vijazz-Art.0 per no haver-se 

pogut realitzar l’activitat. 

 Subscriure amb la Parròquia de Santa Maria de VILAFRANCA, un conveni per a la realització 

de les obres de restauració de la coberta de la Basílica de Santa Maria. 

 Joventut 

 Fer una convocatòria pública i aprovar les bases de beques per a joves educadors /es per a 

la salut JES, en el marc del programa Joves Educadors/es de la Salut. 
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