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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 de 
setembre de 2014, 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 cadires i altres 
elements, davant establiments de  pública concurrència. 
 Resoldre un recurs de reposició d’una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  
aquest ajuntament. 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Recursos Humans 
 Contractar un auxiliar administratiu per activitats relacionades amb les arts escèniques. 
 Compres i Contractació 

 Aprovar un expedient de contractació i plec de clàusules administratives per al 
subministrament i instal�lació i posta en marxa d’un sistema de microsites. 
 Urbanisme 

 Aprovar un  projecte d’execució d’obres de millora del requisit d’estalvi energètic a 
l’edifici de l’arxiu comarcal de VILAFRANCA (adequació espais interiors) 
 Retornar a l’empresa PAVYOP DEL PENEDES SL, tres fiances dipositada en garantia de 
tres obres. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU,per a l’ampliació de potència 
escomesa particular mitjançant línia subterrània de baixa tensió, al c. Riera de Llitrà.  
 Promoció Econòmica 

 Subscriure amb l’empresa COMUNICACIÓ VINARIA SL, un conveni de col�laboració en 
l’organització al Premi Vinari dels Vins Catalans. 
 Comerç i Turisme 
 Aprovar les bases per a l’adjudicació d’un aparador comercial, en el marc del programa 
de dinamització de locals buits 2014. 
 Solidaritat i Cooperació 
 Aprovar una transferència d’una bestreta a l’associació per al Desenvolupament 
Econòmic de Chefchaouen. 

Certificacions 
 Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de millora d’estalvi energètic a l’arxiu 
comarcal. 
 Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de renovació de lames de les finestres 
del CEIP Baltà Elias. 
 Aprovar la certificació núm. 2 relativa als treballs de substitució d’aigua calenta al 
pavelló de la Gamba. 
 Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de reforma dels lavabos del CEIP 
Baltà Elias. 
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