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         La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 

 Governació 

 Adjudicar a MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, el contracte 

administratiu de serveis de l’assegurança de responsabilitat civil-patromonial de l’ajuntament. 

 Concedir sis llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Denegar tres llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Expedient sancionador contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal reguladora de 

la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Contractació d’un coordinador i una monitora per al programa de Formació i Contractació. 

 Contractació d’un monitor amb contracte laboral temporal vinculat al programa Joves per 

l’Ocupació. 

 Concedir a una educadora de llars una jubilació parcial i contractar temporalment una auxiliar 

educadora de llars amb contracte de relleu. 

 Benestar Social 

 Concedir a l’Associació AMPERT, una subvenció per la compra d’un nou vehicle destinat al 

transport de malalts. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, bl.1, 1. 1.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 21,  3. 1. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 39, 3.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Milà i Fontanals, 4, 1. 2. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42, 1. B 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl.1, 1. 3. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. del Nord, 6, esc.B, 3. 3.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la rambla de La Girada, 15-19, 2. 1.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitació i espais comuns, de l’habitatge del c. Joan XXIII,7-9, 3. 1.  

 Ensenyament 

 Aprovació per al curs 2013/2014, d’un nou criteri complementari d’admissió a les llars 

municipals d’infants . 

 Satisfer a diferents escoles i instituts l’import dels ajuts econòmics a l’escolarització del primer 

trimestre 2012/2013. 

   Urbanisme 

 Sol�licitar al Departament de Govern i Relacions Institucionals de la Generalitat la subvenció dels 

POUSC, per la línia de manteniment i conservació i la d’Inversions. 

  Ocupació i Formació 

 Encarregar a l’empresa SATI Formació, les tasques formatives del curs “Gestor de magatzem” 

 Encarregar a l’empresa PONREC  Assessors, les tasques formatives del curs “Dependent/a de 

producte fresc. 

 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA, el lloguer de cabines sanitàries segons 

necessitats per a l’any 2013. 
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 Cultura 

 Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’Associació Centre Excursionista del Penedès per 

l’activitat Concurs de fotografia de muntanya, per no haver presentat justificació. 
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