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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 d’abril 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 

 Hisenda 

 Aprovar el canvi de finalitat de diversos préstecs formalitzats amb Catalunya Banc SA.  

 Governació 

 Concedir llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de 

pública concurrència. 

 Concedir a PEIX PENEDES SL. llicència d’ocupació de la via pública amb un remolc ambulant de 

venda els dissabtes a la rbla. La Girada.        

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Contractar un oficial 2a. de manteniment general amb un contracte de relleu. 

 Compres i Contractació 

 Sol�licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) l’alta als serveis de Perfil del 

contractant i e-licita. 

 Adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU, el contracte administratiu del subministrament 

d’energia elèctrica com a derivat de l’acord marc de subministrament als ens locals de Catalunya, 

adjudicat pel consorci Català pel desenvolupament. 

 Benestar Social 

 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a l’Alt Penedès, 

per tal de dur a terme el projecte KITS de suport social a famílies amb dificultats. 

 Urbanisme 

 Acord sobre no expropiació d’un terreny de la zona esportiva municipal. 

 Acceptació de les ajudes incloses en el PUOSC (2008-2012) per a finançar l’obra “Centre de 

Coneixement del Vi. Rehabilitació l’antiga Estació Enològica”. 

 Concedir llicència urbanística a MERCER HOTELES SL, per a la legalització de la construcció 

existent al pati interior d’illa situat a la rambla de Sant Francesc, 26. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut de l’obra “”Modificació puntual vorera av. Vilanova/ av. 

Garraf”. 

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

d’equips ferromagnètics per equips electrònics de doble nivell, en l’enllumenat públic. 

 Habitatge 

 Aprovar un període de carència dels habitatges de lloguer del c. Palma, 24.  

 Ocupació i formació 

 Encarregar el servei docent i les tasques de formació, del pla formatiu de curs de cuina. 

 Adjudicar un ajut/incentiu econòmic als joves del programa Joves per l’Ocupació  (JPO). 

 Mobilitat 

 Habilitar una reserva de càrrega i descàrrega al c. Menendez y Pelayo. 

 Regular l’estacionament al carrer Puerto Cabezas. 

 Cultura 

 Aprovar un conveni de col�laboració amb el propietari de Palau Baltà i Fòrum Baltà d’aquesta 

vila, en concepte de manteniment i ús de l’edifici del Palau Baltà. 
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 Solidaritat i cooperació 

 Subscriure un conveni amb l’entitat FARMAMUNDI, amb l’objecte de contribuir al 

desenvolupament de les activitats en el camp dels medicaments i material sanitari. 

 Certificacións 

 Aprovar la certificació n. 8 de les obres al Centre de coneixement del vi. Rehabilitació antiga 

estació enològica. 
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