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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de març 
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Hisenda 

 Tramitar per fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2016/2018 de les entitats que 

integren la Corporació Local. 

 Governació 

 Concedir i/o denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència.  

 Deixar sense efecte l’autorització concedida a la societat Gresca i Rauxa SL, per a l’ocupació de 

la via pública amb taules i cadires. 

Recursos Humans 

 Nomenament d’un funcionari de carrera amb categoria d’Agent de Policia Local. 

 Assignar la percepció del complement de jornada partida d’un oficial 2a. de manteniment general 

del programa de rehabilitació d’habitatges, i d’una treballadora familiar. 

 Informàtica  

 Adjudicar a l’empresa AMI-APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL. el servei de 

manteniment informàtic  de les aules de formació de la Fassina, i control de PunXarxa. 

 Benestar Social 

 Prorrogar el conveni de col�laboració amb el consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Comitè de la 

Cruz Roja Española de l’Alt Penedès per la gestió del servei de Punt de Trobada. 

 Ensenyament 

 Aprovar un nou criteri complementari d’admissió a les llars municipals d’infants. 

 Urbanisme 

 Acceptació de la cancel�lació d’una condició resolutòria i d’una càrrega urbanística respecte d’una 

parcel�la del sector Melió Residencial. 

 Adjudicar a l’empresa 9COVISEM SL, el contracte administratiu menor d’obres per a l’adequació 

dels nous espais d’oficines a l’edifici de la Policia Local. 

 Concedir llicència urbanística a COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS SA. per a 

obres de reforma de l’estació de serveis situat a la ctra.N-340 PK.123,70. 

 Concedir llicència urbanística per a obres d’instal�lació d’un ascensor i adequació d’accés en 

l’immoble situat al c. General Zurbano, 11. 

 Concedir llicència urbanística per a obres d’instal�lació d’un ascensor en l’immoble situat a l’Av. 

Barcelona 19. 

 Comerç i Turisme 

 Subscriure convenis de col�laboració amb l’Associació de Comerciants de La Girada, i Comerç 

Espirall, per dinamització i promoció comercial. 

 Aprovació de l’expedient de contractació de bens de domini públic municipal per a l’explotació de 

la parada 6-7 del Mercat Municipal de la Carn. 

 Ocupació i Formació 

 Atorgar un incentiu econòmic al joves que compleixin amb les condicions de participació en el 

programa Joves per l’Ocupació 2014. 

 Serveis Urbans 

 Retornar a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL, l’aval de la garantia dipositada per serveis de 

poda de l’arbrat de la vila. 
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Mobilitat 

 Adjudicar a l’empresa MA-SISTEMAS SA, el servei de manteniment de l’aparcament de bicicletes 

“Biceberg” del 2015. 

 Donar la conformitat a la revisió i aplicació de les tarifes a càrrec dels usuaris dels aparcament 

de l’empresa SABA APARCAMIENTOS SA. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació 3 i última de la remodelació escola d’art a l’Arsenal. 

 Aprovar la certificació 2 i última de la millora de l’estalvi energètic a l’Arxiu Comarcal. 

 Aprovar la certificació 2 i última de la construcció d’un nou camp de futbol 7. 

 

 

Ratificar tres decrets d’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 
Pere Regull i Riba 

 
 
 


