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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de 
novembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Governació 

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

elements, davant establiments de  pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzades pel personal laboral i funcionari. 

 Benestar Social 

 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Gelida, 17, 4. 5. 

 Cessió temporal d’ús de l’habitació i espais comuns de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3. 1.  

 Donar de baixa la cessió temporal d’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22,  bl. 1, 5.1. 

 Urbanisme 

 Satisfer a la Junta de Compensació del Sector “Els Cirerers” la sisena derrama meritada en el 

desenvolupament del sector. 

 Comerç i Turisme 

Concedir noves altes al mercat no sedentari dels dissabtes. 

Concedir noves altes al mercat no sedentari dels dimarts. 

 Seguretat Ciutadana 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb la Fundació Mapfre, pel programa d’educació viària 

en el municipi. 

 Adjudicar a l’empresa Fraferant SL., el subministrament d’una moto tipus trail amb kit policial. 

 Adjudicar a l’Ajuntament de Masquefa, la venda de la motocicleta Honda NT650V del servei de la 

Policia Local. 

 Cultura 

 Adjudicar als Sr. F.X. Ruiz Sanchez i M. Sardà Bayó, el contracte administratiu de serveis per la 

gestió dels serveis de bar de l’equipament municipal de l’Escorxador. 

 Concedir i/o denegar els ajuts i subvencions a entitat privades i persones físiques sense ànim de 

lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic. 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb la colla Falcons de Vilafranca. 

 Efectuar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitat privades i 

persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic. 

 Aprovar la certificació n. 1 relativa a la urbanització de la pl. Vall del Castell. 
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