
 

 

 

 

 

 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 21 de setembre  

de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

 

Gabinet d’Alcaldia  

  Satisfer a la Fundació The Wine School Foundation l’import establert per tal de contribuir al 

pagament de les despeses de la Fundació 

 Hisenda 

 Concedir una bonificació de la taxa de prestació de serveis d’intervenció integral de 

l’administració municipal en les activitats i instal�lacions. 

 Resoldre la sol�licitud de l’Organisme de Gestió Tributària, perquè es declari la conveniència 

d’adjudicació d’un habitatge. 

  Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Aprovar les bases de la convocatòria d’una plaça d’Arquitecte/a adscrita al servei d’Urbanisme. 

 Aprovar les bases de la convocatòria d’una plaça d’Arquitecte/a Tècnic/a adscrita al servei 

d’Urbanisme. 

 Elevar a definitiva la proposta del Tribunal qualificador respecte a la borsa de Treballadors/es 

Socials 

 Elevar a definitiva la proposta del Tribunal qualificador respecte a la borsa de Educadors/es 

Socials. 

 Declarar finalitzada la prestació de serveis de la Cap de Secretaria, per la seva jubilació 

anticipada. 

 Contractació amb contracte laboral temporal, d’una tècnica d’ofici del programa de Formació i 

Inserció. 

 Compres i  Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plac de clàusules administratives, del subministrament de 

carburant per vehicles. 

 Esports 

 Adjudicar a l’empresa CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDES, el contracte administratiu de 

serveis de coordinació i arbitratges de competicions d’esport de lleure. 

 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal de la finca 

del carrer General Prim, 1-3. 

 Aprovar l’agrupació de dues finques registrals 30494 i 30496 propietat municipal, situades en 

la zona esportiva municipal. 

 Aprovar el projecte d’execució presentat per UTE COMET-ISVED-RIFA, de l’obra, instal�lacions i 

actuacions posteriors d’una caldera de biomassa. 

 Adjudicar a l’empresa VENTURA PINTURA I DECORACIO SL, el contracte administratiu dels 

treballs de pintat de l’interior de la Biblioteca Torres i Bages. 

 Prorroga del contracte d’arrendament de la finca del carrer Pati del Gall (Policia Local). 

 Serveis Urbans 

 Satisfer a l’Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (AMTU), la quota anual com a membre de l’entitat. 

  

 

 



 

 

 

Certificacions 

 Aprovar la certificació n.2 de les obres d’urbanització d’un tram del c.General Cortijo. 

     

Ratificar dos decrets d’alcaldia. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 

Pere Regull i Riba 


