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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de 
març  de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

  

  Alcaldia 

 Aprovar un conveni amb el FUTBOL CLUB VILAFRANCA, per col�laborar en el 

finançament del club, per les activitats generals i per a la promoció de Vilafranca. 

 Hisenda 

 Donar compte de l’informe de morositat del Sr. Interventor i la Sra. Tresorera a 

31/12/2012 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

 Governació 

 Concedir quatre llicències d’Ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 

establiments de  pública concurrència. 

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

reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Establir la percepció del complement de jornada partida a una treballadora social. 

 Benestar Social 

 Incrementar l’IPC a les aportacions de les persones usuàries pel servei d’àpats a 

domicili. 

 Modificar el tram econòmic d’accés als serveis d’ajut personal i de neteja domestica. 

 Donar per finalitzada la cessió de l’habitatge del c. Tossa de Mar, 37, 1. 2.  propietat de 

la fundació Amàlia Soler. 

 Urbanisme 

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

d’edificabilitat. 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per l’ampliació i millora de 

la xarxa de subministrament d’electricitat instal�lant noves línies de baixa tensió a la Ronda de 

Mar. 

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, per a la modificació de la 

xarxa de subministrament,  anul�lar caixa (CGP) amb 1 m. de rasa, afectant el c. Riera Gran. 

 Habitatge 

 Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al “Conveni per a la creació d’un Fons Social 

d’Habitatges”.  

 Medi Ambient 

 Acceptar l’actuació proposada per part de l’Agencia Catalana de l’Aigua de manteniment 

de la vegetació de la llera de la Riera de Llitrà. 

 Promoció Económica 

 Concertar un contracte administratiu i menor de serveis amb l’empresa TwoFox2002 & 

Associates SL. per a la prestació de serveis del projecte ESCAVI. 

 Encarregar a l’empresa ACTIVA PROSPECT, l’elaboració i el suport en el 

desenvolupament del “Pla d’acció Vilafranca Terra de Vi”. 

 Ocupació i Formació 

 Encarregar a l’empresa PHRO Professional, les tasques formatives del curs “Atenció 

sociosanitaria”. 

 Mobilitat 

 Aprovar matisar la senyalització de la prohibició de trànsit de camions de 5,5tn. 
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 Certificacions 

 Aprovar la certificació 2 i última de les obres de l’encreuament entre l’Av. Zona 

Esportiva i c. Antic Camí de St. Martí. 

 

 

L’ALCALDE 

 
 
 
 

       Pere Regull i Riba 


