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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP.  38/2019/SJGL
Procediment Sancionador

2. Exp. 466/2019/PS – Estimar les al·legacions a l’expedient sancionador per incompliment de 
l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Drets Socials

3. Exp. 87/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRES el contracte pel servei 
d’intervenció socioeducativa per a adolescents i les seves famílies vinculat als Servei Socials.
Urbanisme

4. Exp. 1553/2019/CMN – Acceptar la renúncia presentada per l’empresa 9COVISEN, SL, i 
adjudicar a INMOBILIARIA GORBAX, SL el contracte administratiu menor de les obres 
d’arranjament de la vorera de davant l’església Mare de Déu de Fàtima al carrer Amàlia Soler.

5. Exp. 15/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe referent a la qualificació urbanística de la finca 
amb Ref. Cadastral 0183622CF9708S0001LF.

6. Exp. 78/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma d’un edifici existent en l’immoble situat al C. Sant Pere, núm. 2-4.

7. Exp. 1/2018/URB_PMU – Aprovar inicialment el Pla de millora urbana del PAU-12 (Pati del Gall)
Via Pública

8. Exp. 6/2019/SU_TP – Adherir-se al projecte de la T-Mobilitat en el marc del conveni vigent 
signat l’any 2013 amb l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ i LA HISPANO 
IGUALADINA.
Promoció Econòmica - Mercats

9. Exp. 124/2019/EG_CON – Aprovar amb el COL·LECTIU D’ARTESANS, BROCANTERS I PINTORS 
DEL PENEDÈS conveni de col·laboració per als propers cinc anys.
Cultura

10.Exp. 743/2019/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 
entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 
festives d’interès públic local.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Promoció Econòmica

11. Exp. 741/2019/EG_SA – Transferir al CENTRE D’ESTUDIS DEL PAISATGE VITIVINÍCOLA una 
aportació en concepte de col·laboració al VII Congrés Art i Paisatge Vitivinícola i Enoturisme.

12. Exp. 742/2019/EG_SA – Atorgar l’ajut sol·licitat per la FUNDACIÓ PRO PENEDÈS, en concepte de 
suport per al desenvolupament social i econòmic del territori.

13. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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