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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de 
juny de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 
 Governació 
 Concedir, prorrogar i ampliar llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de  pública concurrència. 
 Concedir dues llicències d’ocupació de la via pública amb una parada de venda davant els seus 
establiments. 
 Recursos Humans. 
 Aprovar una jubilació parcial d’un treballador d’aquest Ajuntament. 
 Benestar Social. 
 Baixa de la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5, 1r pis. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Les Cabanyes, 27, 4. 1. 
 Subscriure conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès per regular les condicions de 
col�laboració, respecte al Casal d’Estiu i el Campus de Bàsquet de l’any 2013. 
 Urbanisme 
 Aprovar el projecte dels plans ocupacionals de “Vilafranca, Inclusió”. 
 Declarar extingit, per prescripció, el deute urbanístic i devolució de l’aval en relació a la finca de 
l’avinguda de Tarragona núm. 4.  
 Promoció Económica. 
 Aprovar i signar amb la Federació de Cooperatives de Catalunya el document “Compromís 
Cooperatiu”. 
 Aprovar i signar amb la fundació SEIRA el conveni per donar suport al desenvolupament del 
projecte FES GEST. 
 Serveis Urbans. 
 Aprovar el projecte tècnic, l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les 
obres de reasfaltat de carrers de la vila, 2013. 
 Cultura. 
 Concedir i/o denegar ajuts i subvencions a entitats privades i persones físiques sense ànim de 
lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 
 Certificacions 
 Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres al centre de coneixement del Vi. Rehabilitació 
antiga estació enològica II Fase: Instal�lacions. 
 Aprovar la certificació única relativa a les obres d’adequació del solar d’accés al Centre Àgora. 
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