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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 d’octubre  de 
2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 Hisenda 

 Aprovar una relació de baixes presentades per l’ORGANISME DE GESTIO TRIBUTÀRIA 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Traslladar al Cap de la unitat administrativa de l’OAC, al Cap de la unitat administrativa de 
Secretaria General, del servei de secretaria Governació. 
 Ampliar la jornada laboral d’un conserge del servei de Cultura. 
 Mantenir el contracte de substitució per interinitat d’una treballadora social. 
 Abonar a un oficial 2. La diferència salarial entre la seva categoria i la de Cap de Grup. 
 Benestar Social 

 Subscriure conveni de col�laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per establir les 
condicions econòmiques per a les despeses d’allotjament de la Campanya de la Verema 
 Modificar el conveni amb la Creu Roja Española a l’Alt Penedès, aprovat per JGL el dia 
22/06/15, pel projecte Alberg humanitari en temps de Verema. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, dels serveis de 
traducció intercultural per a usuaris dels Serveis Socials Bàsics. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, dels serveis de 
Integrador social pel serveis diürn d’inserció socioeducativa, Centre Obert la Finestra. 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, dels serveis d’orientació 
psicològica a l’espai familiar Casa Petita dels Serveis Socials Bàsics. 
 Igualtat 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, dels serveis d’Atenció 
Jurídica al SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a les Dones). 
 Serveis Urbanístics 

 Resoldre una petició de canvi de modalitat del sistema d’actuació de compensació, prevista en 
el POUM per al PAU 7. 
 Concedir un nou termini per tal d’acreditar la constitució de la garantia de les obres 
d’urbanització del PAU 17. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU. per a l’ampliació de la xarxa de 
subministrament i nova línia de baixa tensió, afectant el c. Doctor Fleming, 154. 
 Ampliar el contingut de la llicència de data 24/08/2012, per legalitzar les construccions 
existents en les plantes soterrani de l’immoble del c. Ferrers, 36, i 38. 
 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’impermeabilització i drenatges sobre la llosa 
del ferrocarril. 
 Serveis Urbans 

 Ratificar l’informe inclòs de l’Organisme de Gestió Tributària, en relació a un expedient. 
 Promoció Econòmica 

 Adjudicar l contractació del servei de consultoria per definir i desenvolupar el programa Busines 
Lab Econòmiques. 
 Adjudicar a l’empresa ANIMA ESTRATEGIC CONSULTING SL, el contracte administratiu destinat 
al serveis d’elaboració i execució del programa INNOVA PIME II. 
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 Cultura 

 Inicial tràmits per a sol�licitar al departament de la Generalitat ajuts econòmics per al 
funcionament de l’Escola de Música M. Dolors Calvet. 
 Adjudicar a l’empresa LADISSENYADORA SCP, el disseny de la publicitat del teatre Cal Bolet, i 
l’Auditori Municipal. 
 Adherir-se a la campanya ESCENA’25, i subscriure conveni amb d’Institut Català de les 
Empreses Culturals. 
 Certificacions 

Aprovar la certificació 7 de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler. 
Aprovar la certificació 1 i única les obres de millora d’enllumenat al CEIP Estalella Graells. 
Aprovar la certificació  4 de les obres de remodelació del carrer Mas i Perera.  
Aprovar la certificació 1 de les obres de rehabilitació de façanes del mercat St. Salvador. 
Aprovar la certificació 1 de les obres de reparació de la coberta del CEIP Cristòfor Mestre. 
Aprovar la certificació 2 de les obres de remodelació de l’escola d’Art Arsenal-fase II. 
Aprovar la certificació 1 de les obres d’impermeabilització i drenatge de la llosa del ferrocarril 
Aprovar la certificació 1 de les obres d’ordenació de les cruïlles Europa/Germanor i Europa/Tossa 

de Mar. 
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