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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 d’agost de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
     Serveis Centrals  i Organització  

Aprovar les variacions produïdes en el padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2013 . 
 Governació 

Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest Ajuntament. 
Aprovar el pla específic de prevenció de la festa major 2013. 
Aprovar i autoritzar els balls de foc i espectacles pirotècnics de la festa major 2013. 
Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de  pública concurrència. 
 Recursos Humans 
 Canvis de funcions i adscripcions orgàniques de dos treballadors d’aquest ajuntament. 
 Canvi d’adscripció d’un conserge especialista del servei d’ensenyament al servei de secretaria. 
 Benestar Social 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5. 5. 
 Ensenyament 
 Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts econòmics a l’escolarització del 
tercer trimestre del curs 2012-2013. 
 Convivència i Ciutadania 
 Deixar sense efecte el conveni amb la Creu Roja a l’Alt Penedès, aprovat per JGL l’11/01/2013, i 
subscriure un nou conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Creu Roja a l’Alt Penedès. 
 Urbanisme 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per viabilitat urbanística per a la 
implantació d’una activitat  a la zona comercial de la Girada, 2. 
 Concedir llicència urbanística per a l’ocupació i ús d’un habitatge al c. Nord, 35, 2. 
 informar favorablement l’acceptació de la dissolució de la Junta de Compensació Domenys i,  
aprovada en assemblea en data 17/06/2013. 
 Concedir llicència urbanística per a la instal�lació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar de 
l’immoble de la rambla de Nostra Senyora, 17. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a 
l’avinguda del Montmell, 6. 
 Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació i millora 
de la xarxa elèctrica, i la línia aèria afectant el c. Campanar. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES VILAFRANCA SA, per a obres de 
canalitzacions soterrades  i millora de la xarxa d’abastament a la pl. Vall del Castell 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES VILAFRANCA SA, per a obres de 
canalitzacions soterrades i millora de la xarxa d’abastament, a la Rasa de la Tria. 
 Aprovar quatre informes emesos pels serveis tècnics municipals de les condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat de les finques del Molí d’en Rovira sud,  6-c, 6-d, 7-d, 7-e. 
 Concedir a DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIAS, SL llicència de divisió en propietat 
horitzontal i ús de l’immoble situat al carrer camí de Moja número 4.  
 Aprovar el pla de seguretat i salut de l’obra “instal�lació de fibra òptica al departament de serveis 
urbans al carrer Avinyonet núm. 1-3”. 
 Adjudicar a l’empresa moviments AMSA, SL els treballs per adequar un nou accés a l’aparcament 
del carrer Ferran. 
 Modificar la llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús de data 2 de desembre de 
2011, per passatge d’Enric Regull núm. 1,2,3 i 4. 
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 Habitatge 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Palma, 24, 3. 1.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Palma, 24, 3. 2. 
 Medi Ambient 
 Ratificar la signatura del regidor de medi ambient, per tal de formar part de l’estratègia catalana 
per a la renovació energètica dels edificis catalans. 
 Comerç i Turisme 
 Aprovar un conveni de col�laboració amb les associacions de comerciants que ho sol�licitin per a 
la implementació de la il�luminació de Nadal 2013 als carrers comercials de la vila. 
 Serveis Urbans 

 Retornar a l’empresa Pavimentos Barcelona SA, una fiança dipositada per garantia d’obres al 
solar per aparcament de la zona esportiva. 
 Retornar a l’empresa Pavimentos Barcelona SA, una fiança dipositada per garantia d’obres de 
reasfaltat de carrers de la vila. 
 Seguretat Ciutadana 

 Adjudicar a l’empresa PACO GARCIA  SA. el subministrament de 204 polos  bicolor de màniga 
llarga per la uniformitat de la policia local.  
 Cultura 

 Rescindir el contracte amb la societat la panxa contenta scp, per la concessió actual del servei de 
bar de l’escorxador, i iniciar un nou procediment obert per a la contractació del servei de bar a 
l’equipament municipal de l’escorxador. 
 Subscriure conveni amb l’Associació Jazz club Vilafranca en concepte d’ajut per al seu 
funcionament. 
 Subscriure conveni amb la fundació de la festa major, els administradors de la FM. 2013, i la 
coordinadora de grallers en concepte d’ajut per l’activitat del dia del graller. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives per a la gestió dels serveis 
de bar de l’escorxador. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Subscriure conveni amb la Creu Roja Alt Penedès, per al projecte d’acció humanitària en temps 
de verema 2013. 
 Subscriure conveni de col�laboració amb la comuna urbana de Nador, per tal de fer efectius els 
objectius impulsats per la plataforma local Med/Marroc. 
 Subscriure conveni de col�laboració amb la comuna rural Bab Taza (Marroc) pel 
desenvolupament econòmic i social i enfortiment de la governança local. 
 Gent Gran.- es proposa: 
 Aprovar un conveni de col.laboració inicial amb la Fundació privada Pinnae, pel funcionament 
dels casals d’avis del c. Gelida i c. Parlament. 
 Certificacions. 
 Aprovar una factura relativa a les obres per a domotitzar les instal.lacions del CEIP Mas i Perera. 
 Aprovar una factura relativa al subministrament parcial del mobiliari per l’ESCAVi. 
 Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de urbanització pas de vianants carrer Baltà de 
Cela. 
 Aprovar la certificació núm. 2 i última relativa a les obres  de urbanització dels carrers Trinitaris i 
Sant Sebastià. 
 Aprovar la factura relativa a les obres de l’asfaltat del solar per a parcament al c. Ferran 4-6. 
 
 ratificar resolucions i decrets d’alcaldia, que s’han dictat per motius d’urgència durant 
aquest mes d’agost.  

      l’Alcalde 
 

         Pere Regull i Riba 


