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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de 
maig de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

 

 Hisenda 
 Desestimar la sol�licituds de tres Entitats a declarar les obres al seu local d’especial interès o 
utilitat municipal. 
 Governació 

Resoldre peticions de llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de pública concurrència.  
 Adjudicar amb caràcter perpetu la cessió d’una superfície de terreny del Cementiri Municipal 
destinada a la construcció d’un panteó particular. 
 Adjudicar a MAPFRE, Seguros de Empresa, Cia de Seguros y Reaseguros SA. el contracte menor 
de l’assegurança de responsabilitat civil-patrimonial d’aquest ajuntament. 

Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

Recursos Humans 
 Declarar vigent el contracte laboral d’interinitat per substitució d’un treballador/a amb dret a 
reserva de treball d’un treballador/a social. 
 Nomenament de funcionaria interina per la substitució transitòria d’una auxiliar administrativa 
per reforçar l’Organisme de Gestió Tributària. 
 Rectificació d’un error material d’una contractació de la JGL del 27/04/2015 
 Benestar Social 
 Concedir a 454 contribuents l’ajut per al pagament de l’impost de bens immobles de naturalesa 
urbana de l’any 2015. 
 Atorgar a 252 pensison¡stes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació del 100% 
de la quota de la taxa pel servei de gestió de residus municipals. 
 Atorgar a 272 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació del 75% 
Del cost del primer mínim del rebut de l’aigua. 
 Denegar a 62 pensionistes jubilats i treballadors en situació d’atur l’ajut per al pagament de 
l’impost de bens immobles de naturalesa urbana. 
 Denegar a 54 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació de la quota 
de la taxa pel servei de gestió de residus municipals. 
 Atorgar a 57 pensionistes, jubilats i treballadors/es en situació d’atur la bonificació del 75% 
del cost del primer mínim del rebut de l’aigua. 
 Acceptar la renuncia i deixar sense efecte la cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni 
d’Ors, 31, Àtic, 1. 
 Acceptar la renuncia i deixar sense efecte la cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. 
Graupera, 42,  1. B. 
 Acceptar la renuncia i deixar sense efecte la cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles 
de Foix,  3, bloc.1,  1. 1.  
 Deixar sense efecte la cessió de l’ús de l’habitatge del c. Font, 2,   2. 2.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Torrelles de Foix, 3, bloc.1,  2. 5.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Graupera, 42,  3. A. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, Bloc1,  5.  4. 
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 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge de la plaça Pau Casals, 8,  3.  1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Font, 39,  2.  
 Urbanisme 
 Concedir llicència urbanística per a obres d’obertura de portal en paret de càrrega en l’immoble 
del c. Misser Rufet, 4. 3. 1. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de remodelació de l’escola d’Art Arsenal Fase II. 
Planta primera a edifici dels trinitaris. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL, el contracte de les obres de millores 
de la Biblioteca torres i Bages. 
 Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL, el contracte de les obres de 
remodelació del carrer Mas i Perera i un tram del carrer Antonio Acedo de Sopetran. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a la modificació de la xarxa de 
subministrament elèctric, afectant el pol. els Cireres i dos carrers mes. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA SLU. per a la modificació de la xarxa de 
subministrament elèctric de baixa tensió afectant el c. Font, 10-12. 
 Habitatge 
 Establir un conveni de col�laboració amb la propietària de l’immoble del c. Cort, 27-29  per a la 
rehabilitació de la façana de la finca.  
 Comerç i Turisme 
 Deixar deserta la contractació de la concessió de bens de domini públic municipal per a 
l’explotació de la parada n.1 del mercat municipal de la Carn. 
 Aprovar l’expedient de contractació  i plec de clàusules administratives per a la contractació  
de bens de domini públic municipal per a l’explotació de la parada n.6-7 del mercat de la Carn. 
 Serveis Urbans 
 Aprovar l’expedient de contractació  i plec de clàusules administratives pel subministrament de 
material de construcció per a reparacions de manteniment i conservació de al via pública. 
 Cultura 
 Adjudicar a l’empresa ARTESANIAS MARTINEZ Y SERRANO SL,  el contracte administratiu per la 
fabricació artesanal de 5 + 5 trabucs per la Festa Major.  
 Gent Gran 

 Adjudicar a l’empresa CAN PARDO SCP, el servei de càtering de berenars per a la 13a. festa de 
la Gent Gran. 
      Certificacions 
 Aprovar la certificació 1 de les obres d’adequació de l’aparcament del Parc de les sitges. 
 Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització de l’entorn del nou Centre d’Atenció Primària. 
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