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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de 
juliol de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 
 Governació. 

Concedir i prorrogar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de  pública concurrència. 

Resoldre tres expedients sancionadors per incompliment de l’ordenança municipal reguladora de 

la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans. 

 Contractació d’una Educadora de llar d’infants adscrita al servei d’Educació. 

 Benestar Social. 

 Acceptació de diversos ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, referents al Pla 

“Xarxa de governs Locals 2012-2015”. 

 Fer una aportació econòmica a l’Associació RESSO VILAFRANCA , per participació en les 

despeses de funcionament del Rebost Solidari. 

 Aprovació d’un Protocol addicional per al 2013, del contracte Programa per a la coordinació i la 

col�laboració entre el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 

 Cessió temporal d’us de l’habitatge del c. sant Cristòfor, 1, 1. 2.  

 Cessió temporal d’us de l’habitatge del c. sant Cristòfor, 1, 2. 2. 

 Convivència i Ciutadania. 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb la residència Inglada Via, per col�laboració per tal de 

realitzar mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de la vila. 

 Ampliar el contingut del Projecte de mesures reparadores pel que fa al cas dels menors 

sancionats entre 16-17 anys. 

 Urbanisme. 

 Concedir llicència municipal per a la segregació d’una finca del c. Ferran 49. 

 Concedir llicència municipal per a la segregació d’una finca de la pl. Jaume I, 21-23. 

 Resoldre una reclamació amb relació amb una autoliquidació de l’impost sobre l’increment del 

valor dels terrenys de naturalesa urbana, d’uns terrenys de la zona esportiva. 

 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 

d’edificabilitat de la finca de l’av. Tarragona, 89. 

 Adjudicar a l’empresa KONE ELEVADORES SA, les obres d’instal�lació per fer arribar de l’ascensor 

a la planta semi soterrani de l’edifici de l’Ateneu . 

 Aprovar el projecte tècnic i adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX SL, els treballs per 

enderrocar l’edifici del c. Melió, 114. 

 Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la 

xarxa elèctrica amb nova línia subterrània de baixa tensió afectant el passatge Germanes Lara. 

 Concedir llicència urbanística a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA, per a la 

millora de la xarxa d’abastament del c. Guardiola. 

 Retornar a l’empresa CORPIMO CONSTRUCTORA SA, una fiança dipositada en garantia per 

obres. 

 Aprovar el Pla i Salut de les obres d’asfaltat del solar per aparcament al c. Ferran 

 Aprovar el Pla i Salut de les obres d’enderroc d’un edifici del c. Melió. 

 Medi Ambient. 

 Aprovar les bases i fer convocatòria pública per a la cessió d’ús d’espais públics per a horts 

urbans. 
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 Adequar i repintar el nom i imatge gràfica de l’espai de la muntanya de Sant Jaume. 

 Projecte Pla de Barris l’Espirall. 

 Sol�licitar una prorroga ordinària al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat pel 

projecte d’Intervenció Integral del barri de l’Espirall. 

 Serveis Urbans. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, per a la contractació 

temporal del servei de neteja dels edificis municipals escoles públiques i llars d’infants. 

 Adjudicar a l’empresa JARDINERIA Y RIEGOS FLORES SL, les obres d’enjardinament de la 

rotonda de l’Av. Tarragona. 

 Adjudicar a l’empresa MASSONI, SL, el subministrament i instal�lació de columnes amb 

jardineres penjades per al c. de la Font. 

 Retornar a l’empresa HPC IBERICA SA, una fiança dipositada en garantia d’adjudicació de 

serveis.  

 Aprovar el Pla i Salut de les obres de reasfaltat de diferents carrers de la vila. 

 Protecció Civil. 

 Aprovació inicial del Pla d’Actuació municipal per inundacions, de transport de mercaderies 

perilloses i per risc de nevades  a vilafranca, INUNCAT, TRANSCAT i NEUCAT. 

 Cultura. 

 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i 

persones físiques que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 

 Adjudicar a la Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra, la contractació del projecte Cantània, 

per a l’espectacle titulat “Cantània Rambla Llibertat”. 

 Subscriure conveni amb el Ball de Bastoners, i amb els Geganters de vilafranca. 

 Satisfer al consorci per a la Normalització Lingüística, l’import restant de l’aportació in inicial de 

l’Ajuntament d’enguany. 

 Subscriure conveni amb les entitats següents: Associació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils, 

Agrupació Cultural de Raimons de Penyafort, Associació K Poètica Eskamot Kultural i Cine Club 

Vilafranca. 

 Solidaritat i Cooperació. 

 Efectuar una aportació al projecte d’ajut d’emergència al municipi agermanat de Puerto Cabezas, 

mitjançant transferència al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 Subscriure conveni de col�laboració entre la Municipalitat de Chefchaouen. 

 Certificacions / Facutres. 

 Aprovar una factura a favor de l’empresa ETRABONAL SA.  

 
Ratificar un decret d’alcaldia de Governació 

 
 

L’ALCALDE 
 
 
 
        Pere Regull i Riba 
 


