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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 14 de 

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

 

 

      Secretaria-Governació  

 Autoritzar al titular de la llicència núm. 24 del servei de taxi municipal, la incorporació d’un 

conductor. 

 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari. 

 Atorgar a una treballadora, una excedència voluntària per a tenir cura d’un fill/a . 

 Concedir una jubilació parcial a un treballador del servei d’Informàtica, i contractar un Tècnic/a 

mitjà/na d’Ocupació i Inserció Laboral, mitjançant un contracte de relleu. 

 Concedir una jubilació parcial a un treballador del servei d’Ocupació i Formació i contractar un 

Tècnic/a mitjà/na d’Ocupació i Inserció Laboral, mitjançant un contracte de relleu. 

 Assignar un complement a un auxiliar tècnic de gestió per a realitzar tasques de superior 

categoria. 

 Informàtica-Compres 

 Adjudicar a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU, el serveis de 

desenvolupament de programari d’integració dels sistemes comptables i gestió d’expedients. 

 Adjudicar a l’empresa VIENEV COMUNICACIONES SL, el servei de manteniment de telefonia 

per al 2017. 

 Procediment Sancionador 

 Resoldre dos expedients sancionadors incoats contra dos ciutadans per incompliment de 

l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Gent Gran 

 Adjudicar a l’empresa COCINA Y SABOR MEDITERRANEO SL, el subministrament d’àpats i 

atenció del projecte “Compartint Àpat”. 

 Serveis Urbanístics 

 Concedir llicència urbanística per a obres d’ampliació de la planta baixa d’un habitatge 

unifamiliar en l’immoble del c. Germanor, 40. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de distribució interior per a la formació de tres nous 

habitatges, en l’immoble del c. Pere Alagret, 100. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar 

existent en l’immoble situat al c. Sant Pere, 51. 

 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de nova planta 

previ enderrocament de l’existent, en l’immoble del c. Amàlia Soler, 16. 

 Retornar a l’empresa ELÉCTRICA GUELL SA, la fiança dipositada per garantia d’obres. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació de voreres al Molí d’en rovira. 

 Habilitar una nova parada per a la línia L1 i per a la línia L2 i modificar les rutes de les dues 

línies del bus urbà. 

 Cultura 

 Adjudicar a CARROSSES MALLOL, el lloguer de tres carrosses reials per a la Cavalcada de Reis 

2017.  

 

 

 



 

     RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA I RESOLUCIONS 

 

ALCALDIA – Modificació de l’organigrama municipal i el règim de delegacions. 

RR.HH. -      Contractació d’un conserge especialista amb contracte laboral temporal 

RR.HH. -   Contractació de diferents treballadors per a tasques de muntatge i desmuntatge 

    Relacionades amb les arts escèniques. 

URB. -    Adjudicació de contracte a  INTERCLIMA PENEDES SL, el subministrament i  instal·lació 

    d’un equip de calderes, per l’edifici de l’ajuntament. 

SUM. -   Donar consentiment exprés a la Mancomunitat Penedès-Garraf, perquè elabori un  

    Pla Local de Prevenció de Residus. 

OCUPACIO-F.  Sol·licitar al Departament de Treball Afers Socials i Famílies Servei públic d’Ocupació 

    Concessió d’una subvenció per a la realització del 5 Certificats de professionalitat. 

 

 

  

 

L’ALCALDE 

 

 

 

      Pere Regull i Riba 

 

 

 

 


