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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de 
desembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Governació 

 Resoldre dues reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari. 

Declarar finalitzada la prestació de serveis d’un funcionari de la Policia Local per la seva jubilació 

anticipada. 

Declarar extingida la relació laboral d’un auxiliar administratiu amb motiu de la seva jubilació. 

Contractar una auxiliar administrativa mitjançant un contracte laboral d’interinitat. 

Canvi d’adscripció d’un oficial 1a. de Serveis Urbans al Servei d’Urbanisme. 

Aprovar una permuta entre dos Agents de la Policia Local. 

 Compres I Contractació 

 Adjudicar a l’empresa HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL, la renovació del contracte de 

manteniment de l’equipament de servidors centrals del servei d’Informàtica. 

 Benestar Social 

 Donar de baixa la cessió d’us de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22, bl. 1, 1. 3. 

 Urbanisme 

 Concedir la llicència urbanística d’ocupació i ús de l’edificació del c. Sant marçal, 1. 

 Concedir la llicència urbanística per a la legalització de les construccions d’un espai sota coberta 

a l’immoble de l’av. Lluís Companys, 20-26, 5. 1. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, per a la contractació 

complementaria del servei de neteja d’edificis municipals i escoles públiques i altres. 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, per un grup electrogen 

d’emergències pels servidors d’informàtica de la segona planta del c. sta. Maria. 

 Pla especial de concreció d’usos i titularitat de l’equipament del sector Pla del Diable. 

 Promoció Econòmica 

 Aprovar un conveni de col�laboració amb la Fundació PINNAE. 

 Aprovar un conveni de col�laboració amb l’Associació Startups Penedès. 

 Aprovar un conveni i addenda amb la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Indústria i Energia i 

Turisme. 

 Comerç I Turisme 

 Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública els dissabtes de mercat a la pl. Vall del 

Castell, 1. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives, dels serveis de poda de 

tres varietats de l’arbrat del municipi. 

 Cultura 

 Actualitzar la renda a satisfer a d’Institut Català del Sòl, per l’arrendament del local comercial del 

passatge Antoni Sabaté Mill, 1. 

       Certificacions 

       Aprovar la certificació n. 2 de les obres d’urbanització de la pl. Vall del Castell. 

 

       Ratificar un decret d’alcaldia. 

L’ALCALDE 
 

Pere Regull i Riba 


