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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de 
setembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 
 Alcaldia. 
 Acceptar una subvenció atorgada per l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, per col�laborar en les despeses de l’organització de la Festa Major d’enguany 
 Governació. 
 Expedients sancionadors incoats contra quatre ciutadans per incompliment de 
l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 
 Recursos Humans. 
 Contractació d’un tutor/a vinculat al programa de transició al treball (PTT – PQPI) 
 Sol.licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya col.laboració social per a tramitar 
expedients vinculats amb el programa Ajuts de Lloguer/2013. 
 Compres i Contractació. 
 Modificar el preu màxim de la contractació de l’expedient de contractació 
administrativa dels serveis de telecomunicacions mòbils (lot 2). 
 Urbanisme. 
 Aprovar un informe emès pels Serveis Tècnics municipals per condicions 
urbanístiques i d’edificabilitat de la finca ubicada al c. Olèrdola, 27. 
 Aprovar el Pla se Seguretat i Salut de l’obra “Ampliació de l’escola de música de 
l’edifici de l’Ateneu”. 
 Aprovar el Pla se Seguretat i Salut de l’obra “Actuacions al centre Vila-
Urbanització pl. Vall del Castell”. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Adequar un nou accés a 
l’aparcament del carrer Ferran per la plaça de l’Oli núm. 12”. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Estesa de Cablejat pel Nou 
Subministrament de Reserva a l’Auditori Municipal”. 
 Serveis Urbans. 
 Adjudicar a l’empresa INTEROAD SL. el servei de repintat de marques vials . 
 Solidaritat i Cooperacció. 
 Fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per al projecte: Suport a la Població afectada per la Guerra Civil a Síria. 
 Certificacions.  
 Aprovar la certificació n. 2, de les obres al Centre Vila-Urbanització del c. 
Puigmoltó. 
 
 Ratificar decrets de l’Alcaldia. 
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