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        La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 de març de 2013, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 Hisenda 
 Satisfer a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’import de la quota d’enguany 
com a membre de l’entitat. 
 Governació 
 Concedir una llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Denegar una llicència d’ocupació de la via pública amb una xurreria a la rambla de La 
Girada. 
 Recursos Humans 
 Proveir amb caràcter interí la plaça d’Adjunt de Protecció Civil, fins la provisió definitiva . 
 Contractar una administrativa mitjançant contracte d’interinitat adscrita al servei de 
Comerç i Turisme. 
 Compres i Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis de 
pòlissa d’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament. 
 Benestar Social 
 Concedir a l’Associació RESSO VILAFRANCA, una subvenció per participar en les despeses 
de funcionament i compra d’aliments per als usuaris del Rebost Solidari. 
  Urbanisme 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics per condicions urbanístiques i d’edificabilitat 
de la finca de l’av. Barcelona, 59. 
 Concedir llicència municipal per a la modificació de la divisió en propietat horitzontal de la 
finca del c. Martorell, 6 baixos. 
 Concedir llicència municipal per a la agrupació de les parcel�les 133, 134 i 135, del Sector 
Ciutat Jardí Sant Julià, actualment passatge de les Germanes Lara , 2-4-6. 
 Concedir llicència urbanística per a legalitzat altell en local comercial de l’immoble del c. 
Martorell, 6. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a l’immoble de l’Av. Lluís companys, 3. 
 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a la millora 
de la xarxa d’abastament del c. Maria Aurèlia Capmany. 
 Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. per a la millora 
de la xarxa d’abastament al passatge Sitges. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a la millora de la xarxa 
de subministrament d’electricitat per noves línies de baixa tensió al passatge de les Sínies 10-12. 
  Medi Ambient 
 Sol�licitar una subvenció  al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per 
a la utilització d’àrid reciclat i document d’adequació de Camins a la muntanya de Sant Jaume. 

  Comerç i turisme 
 Concedir autoritzacions de venda al mercat no sedentari dels dissabtes. 
 Ocupació i Formació 
 Encarregar les tasques formatives del curs d’auxiliar de forn i pastisseria. 
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 Serveis Urbans 
 Adjudicar a ASES XXI Inspección y Certificacion SL, el contracte administratiu d’inspecció 
i certificació de les àrees de jocs infantils i esportius de Vilafranca. 
 Cultura 
 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques que 
programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 
 Subscriure conveni amb l’associació Vilafranca Sardanista. 
 Gent Gran 

 Prorrogar amb la Creu Roja Alt Penedès, el conveni de col�laboració per a la gestió del 
programa d’àpats a domicili i incrementat l’IPC a l’import del preu de cada àpat. 
 Certificacions 
 Aprovar l’acta 4 de preus contradictoris i la certificació 7, de les obres al Centre de 
coneixement del Vi . Rehabilitació antiga estació enològica I fase. 
 
 

Ratificar un Decret de l’Alcaldia de Recursos Humans 
 
 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


