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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 
2019, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 39/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 6/2019/RH_MJL – Reconèixer a una treballadora una reducció de la seva jornada laboral.          
Educació

3. Exp. 237/2019/EG_CTB – Concedir a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA LLIURE la llicència 
d’ús privatiu del gimnàs de l’escola pública Mas i Perera.
Esports

4. Exp. 91/2019/CNT – Rectificar l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 28 d’octubre de 2019 en relació als imports per l’adjudicació del contracte pel 
subministrament i estampació de samarretes tècniques i altres complements.
Urbanisme

5. Exp. 1553/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les Obres de 
millora de l’accessibilitat a l’església de la Mare de Déu de Fàtima.

6. Exp. 58/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar de nova planta en l’immoble situat al Ptge. Les Sínies, 
núm. 25.

7. Exp. 72/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en l’immoble situat al carrer Pere Giró, núm. 20.

8. Exp. 19/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca del carrer Ferrers, núm. 12.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

9. Exp. 78/2019/RH_CN – Avocar la competència delegada i nomenar funcionària interina fins a la 
provisió reglamentària de la plaça a una treballadora amb categoria d’Auxiliar Administratiu/va.

10. Exp. 79/2019/RH_CN – Avocar la competència delegada i contractar per a tasques d’auxiliar 
administratiu/va (taquilla) i tasques de muntatge i desmuntatge durant el mes de novembre, per 
activitats relacionades amb les arts escèniques.

11. Exp. 80/2019/RH_CN – Avocar la competència delegada i contractar a una treballadora amb la 
categoria laboral de Tècnica Superior d’Arxiu.

12. Exp. 5/2019/RH_PPO – Avocar la competència delegada i contractar a sis treballadors/es 
mitjançant contracte de treball en pràctiques i amb categoria laboral de Tècnic/a Mig.

13. Exp. 5/2019/RH_PPO – Avocar la competència delegada i deixar sense efectes la contractació 
d’un treballador degut a que no reuneix els requisits que estableix el SEPE en els contractes en 
pràctiques.

14. Exp. 5/2019/RH_MJL – Avocar la competència delegada i modificar els contractes de treball de 
dues treballadores en relació a la jornada laboral.

15. Exp. 13/2019/RH_FPS – Avocar la competència delegada i declarar extingida la relació laboral 
d’un treballador amb motiu de la seva jubilació.

16. Exp. 13/2019/RH_SEP – Avocar la competència delegada i aprovar una comissió de serveis per 
tal que una treballadora ocupi el lloc de treball de Cap del servei d’Arxiu.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 15 de novembre de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
40/2019/SEC_SJGL

Codi validació document:
1243 0744 3627 6737 2775

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 2 de 2

17. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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