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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 6 de maig 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Governació 

 Concedir i/o denegar llicències d’Ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 

establiments de  pública concurrència. 

 Autoritzar la venda de productes pirotècnics en els locals comercials del c. Valls, 24 i del c. Tossa 

de Mar, 22. 

 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. 

 Recursos Humans 

 Contractar una administrativa amb contracte laboral d’interinitat adscrita al Patronat de Comerç i 

Turisme. 

 Urbanisme 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del subministrament de 

mobiliari per l’ESCAVI. 

 Habitatge 

 Aprovar un conveni de col�laboració amb la Diputació, pel funcionament d’un servei 

d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i servei d’atenció al ciutadà (SAC). 

 Comerç i Turisme 

 Concedir autoritzacions de venda al mercat no sedentari dels dissabtes. 

 Ocupació i Formació 

 Sol�licitar a l’Obra Social de la Fundació La Caixa, una subvenció per a portar a terme el projecte 

d’acció social i interculturalitat ARRELS. 

 Serveis Urbans 

 Prorrogar amb l’empresa SERMAIN SL, el contracte del servei de neteja dels edificis municipals, 

escoles públiques i llars d’infants. 

 Prorrogar amb LA HISPANO IGUALADINA SL, el contracte de la concessió administrativa del 

servei públic municipal de transport urbà de viatgers a la Vila. 

 Protecció Civil 

 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’Hospital comarcal de l’Alt Penedès. 

 Cultura 

 Aprovar un conveni per exhibir l’exposició “Gravats en sèrie. Estil del segle XVIII i XIX: Originals 

i rèpliques de marcs, quadres, cornucòpies i miralls isabelins”. 

 Sol�licitar a la Diputació en el marc del Pla “Xarxa de govern Locals 2012-2015 la col�laboració 

per a portar a terme el projecte executiu i bàsic de la nova Biblioteca de Vilafranca . 

 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure un conveni amb l’entitat Amical Mauthausen i altres Camps i de totes les víctimes del 

nazisme d’Espanya. 

 Certificació/factura 

 Aprovar la factura relativa a la certificació 1. de les obres  de millora de d’il�luminació del 

monument Milà i Fontanals de la Rambla Sant Francesc. 
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