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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 de març de 
2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
  

  Alcaldia 

 Establir convenis de col�laboració amb les Associacions de Veïns següents: Barceloneta-Sant 

Magí, Centre-Vila, L’Espirall, La Girada, Les Clotes, Molí d’en Rovira, Poble Nou, i Sant Julià. 

 Hisenda 

 Aprovació del compte de Gestió i Recaptació de multes de circulació rendit per l’Organisme de 

Gestió Tributària. 

 Aprovació del compte de Gestió i Recaptació, rendit per l’Organisme de Gestió Tributària. 

 Governació 

 Concedir 7 llicències d’Ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de cotó fluix a la pl. 

Penedès. 

 Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de roba infantil durant 

el mercat dels dissabtes davant el seu establiment del c. La Parellada, 29. 

 Recursos Humans 

 Aprovar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’auxiliars administratius 

de promoció interna entre els empleats públics amb categoria laboral de Conserge Especialista. 

 Canvi d’adscripció del Responsable del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall, al lloc 

de treball de Tècnic de Gestió Pressupostària adscrit al Servei d’Hisenda. 

 Ampliar fins el 100% de la jornada laboral d’una treballadora del servei d’ensenyament per 

reforçar Serveis Socials. 

 Ampliar fins el 100% de la jornada laboral d’una treballadora del servei de Promoció Econòmica, 

per reforçar el servei de Cultura. 

 Compres i contractació 

 Donar compte al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dels contractes tramitats 

per procediment negociat i obert formalitzats durant l’any 2012 per aquest ajuntament. 

 Adjudicar a MAPFRE FAMILIAR Companyia d’Assegurances i Reassegurances SA, el contracte 

administratiu de serveis destinat a l’assegurança de la flota de vehicles d’aquest Ajuntament. 

 Salut 

 Prorrogar amb l’empresa AMBIENTS-GESTIO DE RECURSOS AMBIENTALS SL. (BIOACUSTIC) el 

contracte administratiu dels serveis de control de la població de coloms roquers dins el municipi. 

 Concedir a l’Associació Obertament, Associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut 

mental, una subvenció per a la realització del IV Concurs d’Espots Publicitaris 2013. 

 Urbanisme 

 Concedir una llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca del c. Progrés, 

13. 

 Concedir una llicència municipal per a la modificació de la divisió en propietat horitzontal de la 

finca del c. Pere el Gran, 18-20. 

 Concedir llicència urbanística per realitzar obres de modificació d’ús d’un local i convertir-ho en 

habitatge en l’immoble del c. Font, 50 bxs. 

 Aprovar el projecte d’urbanització i adjudicar a l’empresa INMOBILIARIA GORBAX, els treballs 

destinats a la urbanització de l’accés del c. La Granada des del c. Guardiola. 
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 Aprovar el projecte i adjudicar a l’empresa ELECTRICA GUELL SA, els treballs per domotitzar les 

instal�lacions del CEIP Mas i Perera, per a millorar l’eficiència energètica. 

 Adjudicar a l’empresa PAVYOP DEL PENEDES SL, els treballs d’urbanització del pas de vianants 

del c. Baltà de Cela, i deixar sense efecte l’adjudicació anterior de les obres de referència. 

 Aprovar la modificació del projecte de les obres “Centre de coneixement del Ví. Rehabilitació 

antiga estació enològica II fase, instal�lacions, adjudicades a UTE Construccions Calaf SAU-Electicitat 

Esteve Carbonell SL. 

 Aprovar la modificació del projecte de les obres “Centre de coneixement del Ví. Rehabilitació 

antiga estació enològica II fase, obra civil, adjudicades a UTE Construccions Calaf SAU. 

 Serveis Urbans 

 Fixar els imports a satisfer a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès i Garraf corresponent a la 

revisió de preus dels diferents serveis. 

 Mobilitat 

 Aprovar un informe sobre l’explotació del servei d’aparcament regulat i vigilat de l’empresa SABA 

Aparcaminetos SA. 

 Seguratat Ciutadana 

 L’adhesió per part d’aquest Ajuntament al conveni Xarxa RESCAT, del Departament d’Interior de 

la Generalitat. 

 Protecció Civil 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Agrupació Ciutadana de Vigilància d’Incendis 

Forestals del Penedès, GEIF. 

 Cultura 

 Realitzar convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitat privades i 

persones que programin activitats culturals o festives d’interès públic local. 

 Certificacions. 

 Aprovar la certificació núm. 32, de les obres de rehabilitació i reforma del Palau Reial de 

Vilafranca i reforma i ampliació de Vinseum . 

 Aprovar la certificació núm. 1, del servei de subministrament i plantació d’arbrat a la vila. 

 Aprovar la certificació única de les obres de reasfaltat de diferents vials de la Vila, 2012. 
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