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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 d’abril 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia 

 Aprovar un document d’adhesió a l’esdeveniment “El Penedès a Barcelona”. 

 Comunicació 

 Subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona, per a la dinamització associativa a les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació i les xarxes socials. 

 Governació 

 Concedir i/o denegar llicències d’Ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 

establiments de  pública concurrència. 

 Concedir llicència per a ocupar la via pública amb un expositor de calçat davant l’establiment del 

c. La Parellada, 38. 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament 

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

de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Recursos Humans 

 Assignar un complement de disponibilitat a un tècnic auxiliar d’informàtica. 

 Traslladar  temporalment a un treballador de la Unitat de Serveis a la plaça de Conserge 

Especialista del servei d’Ocupació i Formació. 

 Compres i Contractació 

 Adjudicar a l’empresa UNIT4-BUSSINES SOFTWARE, els serveis de manteniment i actualització 

del programari de gestió econòmica i pressupostària d’Intervenció. 

 Benestar Social 

 Adjudicar a l’associació LA LLUM DEL NORD-ACCP, la contractació dels serveis de traducció i 

mediació intercultural en la intervenció social. 

 Acceptació d’un ajut econòmic que atorga la diputació de Barcelona consistent en fons de 

prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”. 

 Modificar l’acord de la JGL del 18/01/2013 en el sentit d’adjudicar el servei d’assessorament 

jurídic del Casal per la Igualtat, a dues professionals en la proporció del 50% cada una d’elles.  

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

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Galceran, 5, 2. 

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2, 3. 1.  

 Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, bloc.1, 2. 5.  

 Ensenyament 

 Acceptació d’un ajut econòmic que atorga la diputació de Barcelona consistent en fons de 

prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”. 

 Urbanisme 

 Concedir llicència municipal per a la segregació i posterior agrupació de part de la finca del c. 

Rodolf Llorens i Jordana, 23-25, c. Eugeni d’Ors, 48-50. 

 Medi ambient 

 Adjudicar la parcel�la  10 d’Horts Urbans del sector Melió Residencial i antiga UA20. 

 Ocupació i Formació 

 Establir un conveni per patrocinar un concurs de vins de Catalunya. 
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 Cultura 

 Sol�licitar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’adhesió al programa NITS A LA FRESCA 2013. 

 Solidaritat i Cooparació 

 Subscriure un conveni amb la CREU ROJA DE CATALUNYA pel qual l’ajuntament destinarà una 

aportació econòmica per al Projecte de millora la situació nutricional a la població refugiada sahrauí 

 

 

Ratificar quate decrets d’alcaldia. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


