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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2016, 

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

 
   

Seguretat Ciutadana 

Modificar l’import de l’acord d’adjudicació a l’empresa RECYCLE CAR, per la venda del lot de 

vehicles qualificats com a residu sòlid urbà. 

 Hisenda 

 Satisfer a la FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA la quota a aportat d’enguany com a 

membre de la Federació. 

 Resoldre dues sol·licitud en la que demanen la bonificació de la quota integra de l’impost sobre 

Bens i Immobles. 

 Recursos Humans i Organització 

 Contractació mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat amb categoria laboral 

d’Educador/a Social. 

 Contractació mitjançant un contracte eventual per circumstàncies de producció, amb categoria 

laboral d’Arquitecte/a Tècnic. 

 Declarar finalitzada la prestació de serveis  d’una administrativa per la seva jubilació anticipada 

 Assignar la percepció d’un complement de disponibilitat a una conserge adscrita al serveis de 

Cultura. 

 Benestar Social 

 Aprovar i sol·licitar l’adhesió al conveni marc de col·laboració amb entitats locals amb 

actuacions dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social. 

 Prorrogar amb l’empresa INTERPRET SOLUTIONS SL, el contracte administratiu de servei de 

Traducció Intercultural per als usuaris dels Serveis Socials Basics. 

 Serveis Socials 

 Modificar el conveni aprovar per JGL el 21/012/15, amb el Consell Esportiu Alt Penedès, en el 

sentit d’incrementar l’import degut a d’increment de menors que han gaudit el Casal d’Estiu 

 Aprovar un conveni de col·laboració amb el consell Comarcal Alt Penedès, pel servei residencial 

d’estada limitada de la Fundació privada Assistència i Gestió Integral (AGI) 

 Ensenyament 

 Aprovar un conveni amb la Generalitat Departament d’ensenyament, pel finançament de cicles 

de formació especifica de grau mitja i/o d’Arts Plàstiques i Disseny a l’Escola d’Art Arsenal 

 Serveis Urbanístics 

 Cancel.lació de la càrrega de reparcel·lació  del sector PAU-21, de la planta 2. porta 3. de 

l’edifici situat en el número 71 del carrer Pere Alegret. 

 Adjudicar a I. GORBAX, SL, el contracte administratiu menor de les obres de sanejament i 

reblert de l’espai entre murs del sistema ferroviari al pg. Rafael Soler. 

 Aprovar les variacions d’amidaments de les obres per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al 

CEIP Cristòfor Mestre adjudicades a l’empresa I.GORBAX i aprovar la certificació única. 

 Aprovar les variacions d’amidaments de les obres d’impermeabilització i aïllament tèrmic de la 

coberta del CEIP Estalella Graells, a l’empresa GREGORIO HP SL i aprovar la certificació única. 

 Serveis Urbans 

 Sol·licitar al Servei Territorial de Transports de la Generalitat l’anul·lació de la parada del c. 

Santa Clara, que a dia d’avui explota la Hispano Igualadina-Montbus. 

 Satisfer a CREU ROJA ESPANYOLA A L’ASSEMBLEA COMARCAL DE L’ALT PENEDES, els serveis 

preventius dins a l’inici del nou contracte. 



 Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA CARBO, SL. El subministrament i instal.lació de tanques 

de protecció a la caiguda al Pont de Moja. 

 Adjudicar a l’empresa GREGORIO HP SL, les obres d’adequació genèrica de voreres al Molí d’en 

Rovira . 

 Retornar a l’empresa 9COVISEN SL, la fiança per haver finalitzat  el termini de garantia 

dipositada per les obres d’adequació de voreres, 2014.  

 Promoció Turística 

 Aprovar la proposta de preus que fixa l’empresa VICICLING, SL, per al lloguer de 

bicicletes a l’Oficina de Turisme. 

 Aprovar i subscriure un conveni de col·laboració amb el Consell Regulador de la D.O. 

Penedès, per la Fira del Gall, 2016. 

 Aprovar i subscriure el contracte de patrocini amb l’empresa Bombons Cudié SA per la 

Fira del Gall 2016. 

 Aprovar i subscriure el contracte de patrocini amb l’empresa Cafès Novell SA per la Fira 

del Gall 2016. 

 Aprovar i subscriure el contracte de patrocini amb l’empresa Fleca Parés SL per la Fira 

del Gall 2016. 

      Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 4 de la construcció d’un edifici de 12 allotjaments al c. Migdia. 

 

   Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

RR.HH- Contractació mitjançant un contracte de relleu amb categoria laboral de Mediador/a. 

URB.-   Aprovar la sol.licitud a la Generalitat per a subvenció de l’actuació : Restauració Claustre 

      del Convent Trinitaris. 
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