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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 de maig de 

2017, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

 Exp. 27/2017/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

de declarar les obres de l’Avinguda de Vilanova, 1-5 /carrer Sarriera 3, d’especial interès o utilitat 

municipal.  

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 28/2017/RH_CN – Concedir a un treballador una jubilació parcial i contractar, mitjançant un 

contracte de relleu, a una treballadora amb categoria laboral d’Arquitecta. 

 Exp. 5/2017/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària, amb reserva del lloc 

de treball, per a tenir cura d’un fill/a. 

 Exp. 250/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases per a realitzar procés selectiu 

d’una plaça d’Enginyer Industrial, mitjançant un contracte laboral temporal. 

 Iniciar el procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Cap del 

Servei de Manteniment de la Via Pública, per substitució transitòria del titular de la plaça. 

 Compres i Contractació 

 Exp. 4875/2015/CMN – Prorrogar a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, el contracte 

administratiu de serveis de telecomunicacions de connexió de dades d’internet. 

 Exp. 236/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa AQUA VIVA SERVICE SPAIN, S.A., el 

subministrament d’aigua mineral natural segons necessitats.   

 Exp. 1484/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.L., l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. 

 Exp. 1895/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa VODAFONE ONO, S.A., el servei de 

telecomunicacions de veu fixa.  

 Benestar Social 

 Exp. 40/2017/EG_SA – Resoldre les sol·licituds presentades per demanar la bonificació del 

100% de la taxa pel servei de gestió de residus municipals. 

 Exp. 41/2017/EG_SA – Resoldre les sol·licituds presentades per demanar l’ajut per al 

pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 

 Exp. 42/2017/EG_SA – Resoldre les sol·licituds presentades per demanar la tarifa social del 

servei de subministrament d’aigua (contracte domèstic). 

 Exp. 414/2017/EG_SA – Atorgar l’ajut per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de 

naturalesa urbana. 

 Serveis Socials 

Exp. 55/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de 

la Font, núm. 2, 2n 4a. 

Exp. 56/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió temporal de l’ús de l’habitatge del carrer de 

la Fruita, núm. 3-5, 2n 1a. 

Ensenyament 

 Exp. 16/2017/EG_SR – Acceptar l’ajut de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, pel Programa 

complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017. 

 Exp. 47/2017/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya - departament d’Ensenyament, per col·laborar en les despeses de 

funcionament dels serveis educatius de l’Alt Penedès durant l’any 2017. 

 Exp. 415/2017/EG_SA – Fer convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts econòmics a 

alumnes que pertanyen a famílies amb pocs ingressos, per al curs 2017-2018. 



 Serveis Urbanístics 

 Exp. 3/2017/EG_CU – Renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte sobre l’habitatge situat a 

la Ronda de Mar, núm. 117, Esc. 2, 1r 3a i l’aparcament núm. 22. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL, de 

les obres d’adequació dels locals de la Ronda de Mar, núm. 109-117, LOT 3 (informàtica). 

 Promoció Econòmica 

 Exp. 1/2017/PE_CAM – Autoritzar el canvi de titularitat de les parades núm. 2 i núm. 11 

dedicades a l’activitat de bar del Mercat Municipal Sant Salvador.  

 Promoció Turística 

 Exp. 1419/2017/CMN – Adjudicar la realització de 4 obres pictòriques de l’estació sensorial 

número 6 del Camí del Vi (WINEWALK). 

 Cultura 

 46/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL TRADICIONAL COET, 

l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS 3 MOSQUETERS, i l’ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES, en concepte de 

col·laboració per l’organització de la tercera edició del Certamen Obert d’Espectacles Tradicionals 

amb Pirotècnia (COET). 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres d’adequació dels locals de la Ronda de Mar, 

núm. 109-117, LOT-4 (Climatització). 

 Aprovar la certificació núm. 2, relativa a les obres d’adequació dels locals de la Ronda de Mar, 

núm. 109-117, LOT-1 (Obra). 

Aprovar la certificació núm. 2 i última, relativa a les obres de reparació de les patologies al 

pavelló esportiu “La Gamba” i actuacions exteriors per la recollida de les aigües de pluja. 

 Exp. 5404/2016/CMN - Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres d’adequació genèrica de 

voreres del barri de la Girada. 
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