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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  21 d’octubre de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 36/2019/SEC_AJGL
Compres i Contractació

2. Exp. 83/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa MANANTIAL DE SALUD, SLU el contracte pel 
subministrament d’aigua de deu o mineral natural i el seu manteniment pels usuaris de les 
dependències de l’Ajuntament.
Serveis Socials

3. Exp. 76/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ 
PRIVADA el contracte pel servei psicològic del SIAD - Casal de la Igualtat.
Urbanisme

4. Exp. 8/2019/EG_CU – Renunciar per part de l’Ajuntament a exercir el dret de tanteig i retracte 
sobre l’habitatge situat a la Ronda de Mar núm. 117 Escala 2, 4t 2a. 

5. Exp. 79/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors  per les obres 
d’enderroc coberta magatzem en mal estat en l’immoble situat al carrer Sol, núm. 22.
Promoció Econòmica

6. Exp. 3/2019/PE_PAC – Retornat al servei per acordar un canvi de dates.
7. Exp. 4/2019/PE_PAC – Aprovar les Bases que regulen els premis del Concurs d’aparadors: Un 

aparador de cine.
Cultura

8. Exp. 722/2019/EG_SA – Transferir a VINSEUN una aportació en concepte de col·laboració al 
Festival MOST Penedès, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava per a l’any 2019.

9. Exp. 3711/2019/CMN – Adjudicar l’espectacle Papa Mozart, interpretat per l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, S.A.L.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Drets Socials

11. Exp. 2425/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa F. VIDAL SA el subministrament del mobiliari per 
equipar el nou Servei d’Intervenció Socioeducativa-Adolescents, ubicat a la Plaça Doctor Bonet, 
núm. 14.
        

http://www.vilafranca.cat/validacio
Pere Regull i Riba

L'Alcalde,


		2019-10-28T13:36:00+0100
	Rol
	CRIPTOLIB


	



