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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 de 
Març  de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
               

 Recursos Humans i Organització 

 Contractar una tècnica de cultura en modalitat de contracte laboral temporal. 
 Modificar l’horari de treball d’una treballadora adscrita a la Unitat de Serveis per substitució 
 d’un treballador en situació de baixa mèdica. 
 Compres i Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives de l’assegurança de 
 mort i invalidesa permanent pels diferents col·lectius de l’Ajuntament. 
 Informàtica 
 Adjudicar a l’empresa T/SYSTEMS SL, el manteniment del software de gestió per al 2016, del 
Registre de documents i Gestió de Padró d’habitants.. 
  Adjudicar a l’empresa T/SYSTEMS SL, el manteniment del software de gestió per al 2016, del 
Epac/Edicta, Porta signatures electrònic, Notificacions electròniques Buroweb-Censos. 
 Benestar Social 

 Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, la concessió de fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de Benestar Social”. 
 Ensenyament 

 Aprovar un nou criteri complementari d’admissió a les llars municipal d’infants per al curs 
2016-2017. 
 Serveis Urbanístics 

 Concedir a la Comunitat Islàmica Al-Fath, per a ocupar provisionalment amb una carpa de 300 
m2 de superfície, la finca IM-52 del sector Els Cirerers propietat municipal. 
 Aprovar un contracte de rehabilitació i acord d’utilització d’ús de l’habitatge situat al carrer 
Abat Copons, 6, 2.  
 Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ SA, las fiança dipositada en garantia d’obres 
a l’escola de Música. 
 Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL, quatre fiances dipositades per 
diferents obres. 
 Concedir la llicència urbanística a NEXT TREND EVENTS SL, per a obres de construcció d’unitat 
de subministrament de carburants a l’immoble de la Ronda de Mar, 24. 
 Concedir la llicència urbanística per a obres de reforma i ampliació de la planta segona de 
l’immoble del c. Salvador Segui, 34. 
 Adjudicar a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA, el servei de lloguer de cabines 
sanitàries segons necessitats per al 2016. 
 Ocupació i Formació 

  Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, consistent en el fons de prestació “Els serveis 
locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”. 

Atorgar un ajut atorgat per la Diputació, per formació fora del centre i practiques d’empresa a 
52 alumnes del projecte ADAPT Penedès- Ocupació a la Industria Local. 
 Cultura 

 Satisfer a l’Associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès, una aportació en concepte 
d’aportació municipal a la festa dels Tres Tombs. 



 Aprovar amb els propietaris del Palau Baltà i Fòrum Baltà un conveni de col·laboració en 
concepte de manteniment i ús de l’edifici . 
 Subscriure un acord amb els familiars del pintor Vilafranquí Sr. Carles Munts i Milà,  per la 
cessió de l’obra “Entrada de Sant Fèlix” per exprés desig de l’autor. 
 Adjudicar a les empreses ACUSTIC i ESTUDI SONS I TONS SL, el servei de sonorització 
d’espectacles al Teatre Cal Bolet i  a l’Auditori Municipal. 
 
 

Ratificar dos decrets d’alcaldia del servei de Recursos Humans. 
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    Pere Regull i Riba 
    

   


