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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de maig  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 

Gabinet d’Alcaldia 

Establir convenis de col·laboració per al 2016, amb les associacions de veïns següents: 
Barceloneta-Sant Magí, Sant Julià, Molí d’en Rovira, Poble Nou, l’Espirall, Les Clotes, La Girada, i 
Centre-Vila. 
 Secretaria-Governació 

 Adjudicar a l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS SA, el 
contracte d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. 
 Autorització per a vendre material pirotècnic al c. Valls, 24. 
 Resoldre un recurs per reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Assignar a una auxiliar administrativa un complement per a la realització de tasques de superior 
categoria. 
 Encarregar a una tècnica mitjana de Diversitat i Ciutadania, tasques tècniques de la regidoria de 
Solidaritat i Cooperació. 
 Benestar Social 

 Satisfer un import a la Confraria de Sant Raimon del conveni signat, deixar sense efecte i 
anular l’import restant, ja que aquest import no s’ha justificat . 
 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni amb l’entitat ACAPS WILAIA ALT Penedès, per col·laboració al 
desenvolupament de les seves activitats. 
 Gent Gran 

 Adjudicar a l’empresa CAN PARDO SCP, el servei de càtering de 700 berenars per a la 14a. 
Festa de la Gent Gran, el proper dia 28 de maig. 
 Igualtat 

 Aprovar una prorroga del Pla x la Igualtat 2011/2015, per la continuïtat dels treballs en relació 
a l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 Serveis Urbanistics 

 Concedir llicència a GIMONTMELL SL, per a la divisió en propietat horitzontal i ús de les finques 
del carrer Ferran, números 23 i  25. 
 Aprovar un contracte de rehabilitació i acord d’utilització d’ús de l’habitatge, i aprovar el 
projecte bàsic d’execució i rehabilitació de l’habitatge del c. Moja, 17, 3. 6. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, de les obres d’adequació de local del Casal de la Igualtat. 
 Adjudicar a l’empresa CIVIL STONE SL, el contracte administratiu menor de les obres de 
reurbanització del tram final del c. Menendez  Pelayo. 
 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per efectuar cala per reparació de la xarxa 
de telecomunicacions existent a l’Av. Europa, cantonada Josep Tarradellas. 
 Concedir llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per la substitució de suports de fusta 
existents a la carretera C-243A. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per l’ampliació de la xarxa de 
subministrament amb nova línia subterrània de baixa tensió, afectant el c. Melió i G.Valles. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de reurbanització del tram final 
del carrer Menendez Pelayo. 
 
 



 Serveis Urbans 
 Ratificar l’informe de l’OGT de la Diputació en relació a un expedient de sol·licitud del 20% de 
la taxa per gestió de residus. 
 Medi Ambient 

 Demanar a l’empresa distribuïdora d’electricitat, responsable del manteniment i correcte 
funcionament dels suports elèctrics, actuacions de millorament dels aïllaments. 
 Adjudicar la parcel·la núm. 10 dels horts urbans del c. de la Vinya. 
 Cultura 

 Satisfer a VINSEUM, una aportació extraordinària, com entitat gestora de la part econòmica 
del Festival MOST Penedès, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava. 
 Subscriure conveni amb la Fundació Privada de la Pagesia a Catalunya, pel dipòsit i custòdia de 
la pintura mural de l’autor Ll. M.Guell de la sala de Plens de la Cambra Agrària de Barcelona. 
 Adjudicar a l’empresa TRÍADE SCP, el contracte administratiu de serveis d’atenció i 
funcionament de l’exposició de la Casa de la Festa Major.  
 Subscriure conveni amb l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura de la Diputació per 
portar a terme treballs d’anàlisi, disseny i un Pla d’Audiències de l’Auditori Municipal i Cal Bolet 

Certificacions 

 Aprovar la certificació primera de les obres de sectorització de la calefacció a l’escola Mas i Parera. 
 Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

Contractació de diferents treballadors per a tasques relacionades amb les arts escèniques 
       Adjudicació d’una assegurança de vida per als treballadors i càrrecs electes. 
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