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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de 

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

 

Seguretat Ciutadana 

 Exp. 33/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa PASMON INTEGRAL SL, el contracte administratiu del 

subministrament de dues motos elèctriques destinades al servei de la Policia Local.  

 Secretaria-Governació 

 Exp. 1/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Exp. 2/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Exp. 3/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Exp. 5/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Exp. 9/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Exp. 11/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 7/25017/RH_SEP – Constatar la finalització de la comissió de serveis d’un treballador com a 

Coordinador de projectes estratègics i encarregar tasques i projectes diferents. 

 Exp. 10/2017/RH_EX – Declarar a un funcionari de carrera en situació administrativa 

d’excedència voluntària per incompatibilitats. 

 Exp. 58/2017/RH_CN – Contractar a diferents treballadors/es per a tasques d’auxiliar 

administratiu/va (taquilla) i tasques de muntatge i desmuntatge per activitats relacionades amb les 

arts escèniques, durant el mes de setembre. 

 Exp. 526/2017/RH_CSP - Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 

per a la provisió definitiva de la plaça de Tècnic/a Auxiliar Informàtica. 

 Procediment Sancionador 

 Exp. 256/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 270/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 323/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 336/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 342/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 373/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 425/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 426/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Exp. 427/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 



  

Serveis Urbanístics  

 Exp. 27/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 

afectant el C. Espirall, 51-53 (Bombers de la Generalitat de Catalunya). 

 Exp. 30/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a INMOBILIARIA 

TENGIL, S.L., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant al C. Xicots de 

Vilafranca, 29-33. 

 Exp. 34/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 

afectant al C. San Joan, 8. 

 Exp. 37/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 

afectant a l’Av. Tarragona fins C. La Ràpita. 

 Exp. 58/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a TELEFÒNICA DE 

ESPAÑA, SAU., per a la instal·lació d’un pal de fusta per enderroc de la finca del C. Santa 

Magdalena, cantonada Raval de la Font. 

 Exp. 60/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a TELEFÒNICA DE 

ESPAÑA, SAU., per a la reparació de la xarxa de telecomunicacions existent amb afectació a l’Av. 

Vendrell, 27. 

 Exp. 64/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 

afectant a l’Av. Barcelona, 15. 

 Exp. OUR 5/2015 – Retornar a l’empresa ETRA BONAL, SA. la fiança dipositada en garantia de 

les obres d’’ordenació de les cruïlles Av. Europa/Gemanor i Av. Europa/Tossa de Mar. 

 Acceptar la dissolució de la Junta de Compensació Melió Residencial. 

 Exp. 36/2017/CNT – Adjudicar a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA, el contracte administratiu 

de les obres de remodelació de l’espai entre Blocs - Plaça Espirall. 

 Serveis Urbans 

 Exp. 13/2017/EG_INF – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a un expedient de bonificació de la taxa de residus de 2017, 

presentat per l’empresa COMEPACK IBERICA SL. 

 Exp. 14/2017/EG_INF - – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona, en relació a un expedient de bonificació de la taxa de residus de 2017, 

presentat per l’empresa COMERCIAL CAUS SA. 

Exp. 15/2017/EG_INF – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a un expedient de bonificació de la taxa de residus de 2017, 

presentat per l’empresa CRISTOBAL RODRIGUEZ PULIDO. 

Exp. 19/2017/EG_INF -  Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a un expedient de no subjecció o bonificació de la taxa de 

residus de 2017, presentat per l’empresa CARAVÀNING PENEDÈS SA. 

Exp. 27/2017/EG_INF -  Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a un expedient de no subjecció o bonificació de la taxa de 

residus de 2017, presentat per l’empresa PONS PENEDÈS SL. 

Exp. 11/2017/SU_RTR – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, en relació a un recurs contra la resolució de desestimació de la sol·licitud 

de no subjecció a la Taxa per gestió de residus comercials, presentat per PINTURAS JANER SA. 
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 Promoció Econòmica 

 Exp. 7/2017/PE_PAC – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració econòmica amb 

l’Associació de Comerciants de La Girada, per a l’any 2017.  

 Ocupació i Formació 

  Exp. 34/2017/OF_F – Atorgar els ajuts per pagament de taxes per l’obtenció del diploma de 

certificat de professionalitat, projecte ADAPT II. 

 Exp. 3041/2017/CMN – Adjudicar a SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÒGICAS 

INTEGRALES, SL (SATI), les tasques de formació de diversos  Mòduls del curs d’Auxiliar d’Imatge 

Personal. 

 Exp. 18/2017/OF_F – Atorgar a l’empresa GRAU GRIELLS GESTIÓ, SL, la subvenció per la 

contractació en relació al projecte ADAPT PENEDÈS – OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL A L’ALT 

PENEDÈS. 

 Abonar a les empreses VINS FONT, SA i GRAU GRIELLS GESTIÓ, SL, el segon pagament de la 

subvenció per contractació en relació al projecte ADAPT PENEDÈS - OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA 

LOCAL A L’ALT PENEDÈS i deixar sense efecte el de l’empresa HERETAT MESTRES, SL. 

Certificacions 

Exp. 41/2017/EG_CER – Aprovar la certificació núm. 1 i última relativa a les obres de 

pavimentació del carrer Marqués d’Alfarràs. 

Ratificar Decrets de l’Alcaldia  

 RECURSOS HUMANS –  

 Exp. 56/2017/RH_CN – Aprovació de la signatura de Convenis de col·laboració educativa amb 

l’IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS, per tal d’acollir 5 estudiants en la modalitat de 

Formació Professional Dual. 

 OCUPACIÓ I FORMACIÓ –  

 Exp. 32/2017/EG_SR – Aprovació dels plans de treball i sol·licitud de subvenció per diferents 

accions, en el marc de la Resolució TSF/1322/2017 de 25 de maig. 
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