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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 17 de setembre de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Procediment Sancionador

2. Exp. 249/2018/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

3. Exp. 250/2018/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Convivència i Ciutadania

4. Exp. 123/2018/EG_CON – Prorrogar amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA el conveni pel 
desenvolupament del programa de suport als ens locals per l’impuls i consolidació dels serveis 
de mediació ciutadana.
Serveis Urbanístics  

5. Exp. 3048/2018/CMN – Adjudicar  a SERRALLERIA CARBÓ, SL, el contracte administratiu 
menor de les obres de construcció i col·locació de dos grups escultòrics (Av. Barcelona i Av. 
Tarragona).

6. Exp. 3188/2018/CMN – Adjudicar a EXCAVACIONS CHE, SL el contracte administratiu menor 
d’obres d’urbanització de l’espai exterior davant del local de joves de l’antic mercat de la 
Pelegrina.

7. Exp. 102/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a la TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL per les obres de reforma i rehabilitació d’edifici d’oficines 
en l’immoble situat a la Rbla. Nostra Senyora, núm. 19.

8. Exp. 60/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de millora 
de l’enllumenat i retirada de fals sostre del Pavelló de Hoquei.

9. Exp. 6/2018/EG_CU – Renunciar per part de l’Ajuntament a exercir el dret de tanteig i retracte 
sobre l’habitatge situat al carrer Falcons de Vilafranca núm. 12, 5è 1a.
Promoció Turística

10. Exp. 49/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GÜELL, SA, el contracte pel servei de 
lloguer de les instal·lacions elèctriques, generadors i manteniment per a les properes edicions de 
la Fira del Gall.

11. Exp. 122/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure amb EL CONSELL REGULADOR DE LA D.O. 
PENEDÈS conveni de col·laboració per la Fira del Gall 2018.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Serveis Urbanístics

12. Exp. 48/2018/CNT – Adjudicació a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA el contracte per a 
l’execució de les obres contingudes en el projecte per a un nou centre obert ubicat al Passatge 
Alcover, núm. 6 cantonada carrer Migdia.

13. Exp. 88/2018/CNT – Aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució de les obres de 
reforma i ampliació de l’Alberg de Càritas.

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