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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 de maig de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Governació 

 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Donar-se per assabentat de la baixa laboral d’un conductor del servei urbà de taxi, presentada 

pel titular de la llicència  n. 7, Societat Excavacions Mim Sarroca SL. 

 Autorització per a prestar el servei de taxi corresponent a la llicència n. 7. 

 Expedient sancionador contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal reguladora 

de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Benestar social 

 Concedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 2. 6.  

 Concedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42,  3. A. 

 Concedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Fruita, 3-5,  2. 2.  

 Concedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bl.1, 5. 1.  

 Concedir a l’Associació RESSO VILAFRANCA una subvenció per participar en les despeses de 

funcionament del Rebost Solidari. 

 Urbanisme 

 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les 

obres d’ampliació de l’escola de musica. Edifici de l’Ateneu. 

 Tenir per presentada i aprovar la modificació de la llicència concedida el 31/12/10, per a obres 

de reforma a l’edifici situat a la pl. Anselm Clavé, 10 

 Concedir llicència urbanística a MIGUEL TORRES SA, per a obres de substitució de la coberta en 

l’immoble del c. Dr. Janer, 7, nau 2  c. Melió cantonada, c. Miquel Torres. 

 Concedir llicència urbanística a FUSTES MONTGROS SL, per a obres d’enderroc de volum 

disconforme en l’immoble del c. Ateneu, 19. 

 Concedir llicència urbanística a TOTCON, SA, per a obres de construcció d’un habitatge 

unifamiliar aïllat al passatge Germans Lara, 6. 

 Adjudicar a l’empresa PLANA FABREGA SEGURETAT SL. la instal�lació d’un sistema de seguretat i 

alarma per a l’edifici de l’ESCAVI. 

 Informar favorablement l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del PAU-17 . 

 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES VILAFRANCA SA, per a millora de la xarxa 

d’abastament del c. Puigmoltó  

 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES VILAFRANCA SA, per a millora de la xarxa 

d’abastament i sanejament del c. Trinitaris i Sant Sebastià. 

 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES VILAFRANCA SA, per a millora de la xarxa 

d’abastament i sanejament del c. de la Font. 

 Cultura 

 Subscriure un conveni amb l’Associació Artística Triskel. 

 Atorgar a l’Escola municipal de Música M. Dolors Calvet, una aportació per les despeses de 

personal i funcionament. 

 Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2. de les obres de l’entrada del mercat Sant Salvador. 
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 Aprovar la certificació única de les obres d’ampliació de les instal�lacions de l’antiga estació 

enològica. 

 

Ratificar dos Decret de l’alcaldia  

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 
Pere Regull i Riba 

 
 
 


