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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 de maig de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

  

 Hisenda. 
 Donar compte de l’informe de morositat del Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 31/03/2013 en 
compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 Satisfer a la FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA la quota d’enguany com a membre de 
l’entitat. 
 Governació. 
 Modificar un acord de la JGL del 29/04/2013, en el sentit de canviar les dates concedides per 
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. 
 Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament 
 Autorització per a prestar el servei de taxi corresponent a la llicència n. 23. 
 Recursos Humans. 
 Aprovar un conveni en practiques al servei de Joventut. 
 Benestar Social. 
 Prorrogar el conveni subscrit amb l’associació l’Espiga Penedès, per col�laboració amb tasques 
d’atenció primària. 
 Ensenyament. 
 Satisfer a diferents escoles i instituts els imports dels ajuts econòmics a l’escolarització. 
 Salut. 
 Concedir autorització a l’associació de Gats de vilafranca per a dur a terme diverses actuacions 
en les colònies controlades de gats . 
 Aprovar amb l’Agencia de salut Pública de Catalunya, la renovació del conveni de col�laboració 
pels serveis de protecció i promoció de la salut.  
  Urbanisme. 
 Encarregar a EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA. dur a terme la licitació, 
adjudicació del contracte i direcció de les obres al carrer de La Font. 
 Adjudicar a l’empresa ETRABONAL SA. el contracte administratiu destinat a la substitució 
d’equips ferromagnetics per equips electrònics intel�ligents a l’enllumenat públic. 
 Informar favorablement l’aprovació inicial del Pla parcial urbanístic per al desenvolupament del 
Sector SUD-3 “Mas Rabassa”. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a l’ampliació i millora de la xarxa 
instal�lant noves línies de baixa tensió afectant la ctra. de Sant Martí Sarroca. 
 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a obres de substitució de tapa i marc de la 
camera de registre 64, situada a la finca del c.Espirall, 48-50. 
 Habitatge. 
 Deixar sense efecte la cessió de l’habitatge del c. Palma, 24, 3. 1. 
 Aprovar tres convenis de col�laboració per a la rehabilitació de façanes, del projecte d’Intervenció 
al barri Espirall. 
 Aprovar l’abonament parcial d’una subvenció ja aprovada dels ajuts de façanes de l’Espirall 
 Encarregar tasques d’arquitecte per a projectes del programa de Rehabilitació d’Habitatges i de 
l’Oficina local d’habitatges. 
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 Promoció Económica. 
 Obrir una convocatòria per a la participació al campament internacional de Joves a Mattsee 
(Àustria) per tal de formar part de la delegació de joves de Vilafranca. 

L’adhesió a la commemoració del Dia d’Europa i al manifest del Consell Català del  
Moviment Europeu. 
 Mobilitat. 
 Instal�lar un reductor de velocitat al carrer Salvador Espriu 
 Habilitar una reserva de motos davant el c. Igualada, 63  
 Reduir el pas de vianants que connecta la pl. Penedès amb la Rbla. de Sant Francesc. 
 Protecció civil. 
 Aprovar un pla específic municipal de Protecció Civil, manual d’actuació  per a emergències en 
les Fires de Maig. 
 Cultura. 
 Adjudicar el contracte de serveis pels treballs de disseny i confecció del nou vestuari dels 
Gegants de Vilafranca. 
 Aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Girona, per la cessió temporal de l’element festiu “drac 
de Vlafranca” per a una exposició temporal del Museu d’Història de Girona. 
 Certificació  

  Aprovar la certificació n. 2 de la poda d’arbrat a la vila 
 
       Ratificar 2  decrets d’alcaldia. 
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