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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 
2019, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP.  31/2019/AJGL
Activitats Generals

2. Exp. 15/2019/EG_CAU – Aprovar l’increment de l’IPC de l’import de l’arrendament del pis situat 
a la plaça de la Vila núm. 6, planta primera porta segona.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 10/2019/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis d’una treballadora per la seva 
jubilació anticipada.          
Drets Socials

4. Exp. 65/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa NOU SET EMPRESA D’INSERCIÓ, SCCL el contracte 
pel servei de consergeria del Casal d’Avis de gent gran del barri de l’Espirall.

5. Exp. 196/2019/EG_CTB - Sol·licitar a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA l’adjudicació 
d’un habitatge de la Mesa per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.

6. Exp. 197/2019/EG_CTB – Sol·licitar a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA l’adjudicació 
d’un habitatge de la Mesa per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.
Educació

7. Exp. 119/2019/EG_CON – Aprovar amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació conveni de col·laboració per al funcionament durant 
l’any 2019 dels Serveis Educatius de l’Alt Penedès.
Esports

8. Exp. 91/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament i estampació de 
samarretes tècniques i altres complements per l’esdeveniment esportiu “Mitja Espirall – 
Vilafranca” i altres curses familiars i solidàries.

9. Exp. 92/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament i estampació de 
dessuadores per l’esdeveniment esportiu “Mitja Espirall – Vilafranca”.
Urbanisme

10.Exp. 2/2018/URB_PU – Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del PAU 4 – carrer 
Olèrdola.

Certificacions
11. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres del “Nou Poliesportiu 

Municipal annex a l’existent Pavelló de la Gamba.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
12. Exp. 6/2018/RH_CSP – Nomenar funcionari de carrera dins de l’escala d’administració especial, 

sotsescala serveis especials, classe Policia Local i categoria Agent de Policia Local. 
13. Exp. 70/2019/RH_CN – Modificar el contracte de treball d’una treballadora i contractar a un 

treballador mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat per substitució de treballador/a 
amb dret a la reserva de lloc de treball i amb categoria laboral d’Informador /a Turístic.

14. Exp. 71/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.
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15. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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