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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de juliol de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
           
 Secretaria-Governació 

 Resoldre dos recursos per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Ampliar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per a l’any 2016. 
 Nomenament de funcionari interí fins a la provisió definitiva com a Caporal de la Policia Local. 
 Declarar finalitzada la prestació de serveis d’un agent de la Policia Local per a la seva jubilació 
anticipada. 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA (ICOT) el 
subministrament de 10 ordinadors personals. 
 Esports 

 Adjudicar a l’empresa BROKERS EQUIPAMENTS SL, la retirada dels marcadors esportius 
actuals i el subministrament i instal·lació de marcadors electrònics led esportius.  
 Ampliar el contracte amb l’empresa DISCREPO SL (TUGA ACTIVE WEAR) pel subministrament 
de 137 samarretes. 
 Gent Gran 

 Deixar sense efecte els acords de la JGL del 23/05/2016, pel qual es va aprovar dos convenis 
amb els Casals Tívoli i Espirall amb La Caixa, en el sentit d’unificar en un sol redactat de conveni 
incloent les dades dels dos casals municipals Tívoli i l’Espirall. 
 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a l’empresa INTERCLCIMA PENEDES SL, el contracte administratiu de les obres de 
substitució de canonades d’aigua calenta sanitària al CEIP Baltà Elias. 
 Adjudicar a l’empresa AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL, el contracte administratiu de 
les obres de millora del paviments tou del pati de la llar d’infants El Parquet. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIO VIDRE I ALUMINI SL, el contracte administratiu de les 
obres de renovació de les lames de les finestres 2a fase al CEIP Baltà Elias. 
 Adjudicar a l’empresa I.GORBAX SL, el contracte administratiu de les obres per a la instal·lació 
d’un mòdul prefabricat al CEIP Cristòfor Mestre. 
 Adjudicar a l’empresa CIVIL STONE SL, el contracte administratiu d’obres per il·luminar l’espai 
sobre la coberta de la via del tren  entre el c. Tossa de Mar i el c. Camp del Cellerot. 
 Adjudicar a Equipaments SIA BIOSCA SL, el contracte administratiu per al subministrament de 
balises de senyalització pel camí de Ronda del costat del ps. Rafael Soler. 
 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a l’ampliació de la xarxa de 
telecomunicacions de fibra òptica amb 10 m. Canalitzacions a l’Av. Tarragona, 143. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SLU, per canalització de serveis 
elèctrics amb nova línea subterrània de baixa tensió al c. Rodolf Llorens i Jordana. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP 
Cristòfor Mestre. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres per il·luminar l’espai sobre la coberta de la via 
del tren. 
 Medi Ambient 

 Adjudicar el contracte administratiu per a les tasques de reparació de diversos camins 
municipals 2016. 
 



 Serveis Urbans 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa de subministrament de senyals de circulació 
d’alumini i resta d’elements accessoris per a la seva instal·lació. 
 Aprovar el projecte de les obres d’execució per la retirada de jocs existents, excavació 
formació de paviment i instal·lació de jocs al parc del Moli d’en Rovira. 
 Ocupació i Formació 

  Concedir una aportació extraordinària a la fundació Pro Penedès, per tal de contribuir al 
desenvolupament dels objectius del Pla Estratègic del Penedès i el programa INSERIM. 
 Promoció Turística 

 Renovar amb l’empresa FATSINI SL, el contracte administratiu per al subministrament i 
instal·lació de carpes en règim de lloguer per la Fira del Gall, Festa del Xató i Fires de Maig. 
 Renovar amb l’empresa 2003 SA, el contracte administratiu per al subministrament i instal·lació 
d’estands i material en règim de lloguer per la Fira del Gall, Festa del Xató i Fires de Maig. 
 Cultura 

 Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats privades i persones 
físiques que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres d’adequació de l’entorn del Camí de la Bleda 
 Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres de remodelació de la pl. Dr. Bonet  
 Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres d’ampliació del local de les Autoescoles 
 Aprovar la certificació única, relativa a les obres de pavimentació de la Nau de Cal Berger 
 Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres de construcció d’un edifici amb 12 allotjaments. 
 Ratificar Decrets de l’alcaldia i Resolucions 

 Contractació de diferents treballadors per a tasques de muntatge i desmuntatge d’activitats 
relacionades amb les arts escèniques. 
 Adjudicar a l’empresa GREGORIO HP, SL, les obres d’impermeabilització i aïllament de la coberta 
del CEIP Estalella Graells. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut d’impermeabilització i aïllament de la coberta del CEIP 
Estalella Graells. 
 Nomenament dels membres de la Comissió de Transport 2016. 
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