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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 de maig de 

2017, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

 Exp. 18/2017/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de bonificació de la taxa per obertura de 

l’establiment ubicat al carrer del Nord núm. 21 Local A. 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 7/2017/EG_CAU – Aprovar l’expedient d’arrendament d’un local destinat a l’Associació de 

Veïns Molí d’en Rovira. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 105/2017/PS -  Resoldre un expedient sancionador incoat contra un ciutadà, per 

incompliment de l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Benestar Social 

 Exp. 15/2017/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, 

convocatòria del Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 Exp. 39/2017/EG_SA – Atorgar a l’entitat ROTARY CLUB DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 

l’import en concepte de col·laboració amb l’organització de la dotzena Nit Solidària. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 1641/2017/CMN – Adjudicar a (Serveis Bonell) el contracte administratiu menor per a les 

tasques de desbrossada i reparació de camins municipals. 

 Exp. 6/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

reforma en l’immoble situat al carrer Cal Bolet, núm. 9 bis. 

 Exp. 8/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, a AKZO NOBEL 

PACKAGING COATINGS, SAU, per les obres en l’immoble situat al carrer Agricultura, núm. 7. 

Exp. 11/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, a ORANGE ESPAGNE 

COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U., per les obres de canalització de telecomunicacions al carrer Cal 

Bolet, núm. 15-17. 

 Exp. 21/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, a TELEFONICA 

ESPAÑA, S.A.U., per reparar la xarxa de telecomunicacions a l’Av. Tarragona, 92-96. 

 Exp. 22/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, a TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A.U., per les obres a l’Av. del Foix, núm. 82. 

 Ocupació i Formació 

 Exp. Atorgar un ajut per formació fora del centre i pràctiques en empresa, a l’alumnat de les 

accions formatives del projecte ADAPT II. 

 Exp. 24/2017/OF_F – Subscriure conveni de col·laboració amb el DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per la creació de l’Institut de Formació 

Professional d’Enoturisme de Catalunya. 

 Cultura 

 Exp. 43/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ALTERNATIVA 

EMPORDANESA, per a l’any 2017.  

Certificacions 

 Aprovar els preus contradictoris, les diferències dels amidaments i la certificació núm. 5 i 

liquidació, de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6 LOT-1. 

 Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’Urbanització de la vorera nord del carrer 

Moret, tram entre l’Era Enrajolada i C. Pacs. 

 Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6  LOT 3 

Jardineria. 



 

 

Ratificar Decret de l’alcaldia i Resolucions 

URBANISME –  

 Aprovació de la certificació núm. 1 i única, relativa a les obres de la façana posterior de la Casa 

Feliu a la Rbla. Sant Francesc, núm. 24. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ –  

 Exp. 810/2017/CMN - Adjudicació a l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL (ON 

SEGURIDAD), el servei de vigilància i a l’empresa  NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003 SL, 

el servei de controladors i auxiliars, de les fires de Maig 2017. 

 Exp. 1612/2017/CMN – Adjudicació a l’empresa ELÈCTRICA GÜELL, S.A., el servei de 

subministrament elèctric de les Fires de Maig 2017. 
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