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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 d’octubre de 2014, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 

 Governació 
Concedir i modificar 2 llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de  pública concurrència. 
 Resoldre un recurs de reposició contra una reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
aquest ajuntament. 
 Recursos Humans 
 Contractar un tècnic d’ofici per a tasques de docència i dinamització dels participants als 
itineraris de formació de persones adultes. 
 Resoldre una reclamació referent a la selecció del concurs-oposició de places d’Agent de Policia 
Local. 
 Benestar Social 
 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rbla. de la Generalitat, 67, 1. 3. 
  Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del c. Ferrers, 54, 1. 
 Prorrogar fins el 24 d’octubre el termini de presentació de sol�licituds de la convocatòria pública 
per a la concessió d’ajuts a entitats que programin activitats en l’àmbit d’atenció social 
 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística a MIQUEL TORRES SA, per a obres d’estintolament de sostre i llosa 
de càrrega en la nau situada al c. Dr. Janer, 28. 
 Concedir llicència urbanística a MIQUEL TORRES SA, per a obres de reforç estructural de nau 
situada al c. comerç, 27. 
 Concedir llicència urbanística a la COMUNITAT ISLAMICA VILAFRANCA AL-FATH, per a obres de 
construcció d’una mesquita, en l’immoble situat al c. Cal Cintet, 26. 
 Concedir llicència urbanística, per a obres de construcció d’un panteó familiar al recinte 5è del 
Cementiri Municipal. 
 Concedir llicència urbanística per a la legalització de l’habitatge existent situat al c. Cal Bolet, 7, 1  

 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per nova escomesa particular amb 
una nova estesa subterrània afectant a l’av. Europa (Nou Institut). 
 Denegar a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU, una llicència per a la modificació i ampliació 
de la xarxa de baixa tensió afectant la Rambla Nostra Senyora, i dos mes. 

Medi Ambient 
 Cessió a precari i gratuïta a l’empresa Nou Set, SCCL, la gestió de l’àrea d’esbarjo Espai 
Muntanya de Sant Jaume. 
 Cultura 
 Subscriure convenis amb l’Associació Videt, i l’Associació Artística Triskel. 
 Subscriure un conveni amb l’Associació de Veïns del barri Sant Julià, per a la cessió de l’Àliga de 
les ales obertes. 
      Certificacions 
 Aprovar la certificació n. 3 de les obres de distribució d’aigua calenta al pavelló de la Gamba. 
 

Ratificar un Decret de l’Alcaldia del servei Ocupació i Formació 
 

L’ALCALDE 
 

Pere Regull i Riba 


