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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 de juliol 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 Alcaldia 
 Efectuar al club de Futbol VILAFRANCA, un primer pagament de la prorroga del seu conveni. 
 Hisenda 
 Aprovar una transferència de capital a la societat municipal SERVEIS DE COMUNICACIÓ SL. per a 
inversions a Vilafranca TV i Ràdio Vilafranca. 
 Governació 
 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 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 disponibilitat a diferents empleats públics. 
 Urbanisme 
 Aprovar un informe emès pels serveis tècnics municipals per condicions urbanístiques i 
d’edificabilitat de la finca AR SUD4-La Pelegrina. 
 Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a l’ampliació i millora 
de la xarxa elèctrica, l’escomesa i la línia subterrània de baixa tensió afectant l’Av. Catalunya 
 Concedir una prorroga de la llicència d’obres, relatiu a la rehabilitació d’un edifici del c. Font, 59. 
 Informar favorablement l’acceptació de la dissolució de la Junta de Compensació Pous d’en Rossell. 
 Adjudicar a l’empresa BERNARDI SA, el contracte administratiu del subministrament de mobiliari 
per l’ESCAVI. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’urbanització del pas de vianants del c, Baltà de Cela. 
 Comerç i Turisme 

 Aprovar un llistat de proposta d’adjudicació de llicències per als llocs de venda vacants dels 
mercats de venda no sedentària. 
 Mobilitat 

 Prorrogar un mes amb l’empresa LA HISPANO IGUALADINA SL, la concessió administrativa del 
servei públic municipal de transport urbà. 
 Protecció Civil 
 Homologar el Pla d’autoprotecció de l’activitat SABADELL VIJAZZ PENEDES 2013. 
 Cultura 

 Aprovar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col�laboració per a l’exposició de “Aurèlia 
Muñoz. Recerques infinites. Fibres textures i espai” a la sala Trinitaris. 
 Subscriure convenis de col�laboració amb les entitats: Institut d’Estudis Penedesencs, i colla Jove 
Xiquets de Vilafranca. 
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