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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 

2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 
 
 Secretaria-Governació 

 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 
 Aprovar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació temporal 
i eventual de llocs de treball d’oficial 1. 
 Modificar la jornada de treball a jornada complerta a una Educadora de llars. 
 Contractació d’una monitor/a pel Programa de Formació i Inserció, adscrita al servei d’ocupació i 
formació. 
 Desestimar el recurs potestatiu interposat per la secció sindical CCOO, referent al nomenament 
de Cap de Serveis Socials. 
 Benestar Social 

 Subscriure conveni de col·laboració amb Univers Penedès per l’ús d’una zona d’activitats a la 
pl. Penedès, 3, 3a. planta. 
 Serveis Socials 

 Modificar el conveni subscrit per JGL el 27/06/2016, amb el Comitè de la Cruz Roja Española a 
l’Alt Penedès en el sentit d’incrementar l’import del projecte Alberg Humanitari Verema 2016. 
 Resoldre la convocatòria pública de concessió de subvencions a entitats que programin i 
executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Abat Copons, núm. 6, 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, núm.3, bloc 1, 2. 5.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Font, núm. 2,   2. 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Font, núm. 2,   2. 4. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Font, núm. 2,   3. 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Font, núm. 39,   3. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Campanar, núm. 8,  3. 1.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Fruita, núm. 3-5,  1. 2.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, núm. 31 àtic 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Nord, núm. 6, esc. B,  3. 3.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Nord, núm. 4, esc. C,  1.  3. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Sant Cristòfor, núm. 1,  1. 2. 
 Convivència i Ciutadania 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat per a la 
gestió del Servei d’Informació Mediadora. 
 Esports 

 Adjudicar a l’empresa ANNA RODRIGO GYM SL, el subministrament d’una moqueta de 
gimnàstica rítmica. 
 Resoldre la convocatòria pública de concessió de subvencions a entitats que promouen i 
esdeveniments puntuals relacionats amb activitats físiques amb impactes econòmic i turístic. 
 Resoldre la convocatòria pública de concessió de subvencions a entitats que promouen 
activitats físiques i esportives dirigides a persones i/o col·lectius amb mobilitat reduïda. 



 Resoldre la convocatòria pública de concessió de subvencions a entitats que oferten activitats 
físiques i esportives continuades dirigides a infants en risc d’exclusió social. 
 Resoldre la convocatòria pública de concessió de subvencions a entitats que programin  
activitats puntuals relacionades amb activitats físiques i esportives durant el curs 2015/2016 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència municipal a CONGERMI, SL, per a la parcel.lació de la finca registral 28.771 
situada a l’Illa 5 A, del Sector Moli d’en Rovira Sud. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma estructural i rehabilitació de façana i 
coberta en l’immoble ubicat al c. Pere Alagret, 2. 
 Aprovar el projecte, expedient de contractació i plec de clàusules administratives de les obres 
d’adequació dels locals d’oficines de la  Unitat d’Estrangeria i documentació del Cuerpo Nacional de 
la Policia, en la Ronda de Mar, 109-117.  
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de reparació de les patologies detectades al pavelló 
esportiu “La Gamba”. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa SINGULAR ECOLOGIC SL, el servei de subministrament i reparació de 
contenidors tipus Easy. 
 Promoció Econòmica 

 Concedir una bestreta a l’EPEL INSITUT Municipal de Formació. 
 Cultura 

 Aprovar la proposta del Pla d’emergència de la Casa de la Festa Major. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 3 de la construcció d’un edifici de 12 allotjaments al c. Migdia 
 
               Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

 COMERÇ i F. - Subscriure un conveni amb l’Associació de Comerciants del Centre Vila  
   (campanya lones ignífugues) 
 ESPORTS -      Adjudicació a l’empresa MÉSKELLEURE SCP, el contracte administratiu  
    de coordinació tècnica i monitoratge del programa “Les Tardes...”. 
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