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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  3 de juny de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 41/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora amb categoria Tècnica d’Ofici A2.
3. Exp. 42/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora 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 de Cap de Sala. 
Serveis Socials

4. Exp. 130/2019/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Joan XXIII, núm. 
12 baixos 2a.
Serveis Urbanístics

5. Exp. 35/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a HERMANAS DE LA 
CARIDAD DE SANTA ANA per les obres de millores d’accessibilitat i seguretat d’incendis en 
edifici existent, en l’immoble situat al Br. Molí d’en Rovira, núm. 18.

6. Exp. 2067/2019/CMN – Adjudicar a PMAM ARQUITECTES el contracte administratiu menor de 
serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d’obres, control de qualitat i 
coordinació de seguretat i salut d’una pista esportiva tipus “Skatepark”.

7. Exp. 12/2019/EG_CAU – Rescindir el contracte d’arrendament subscrit de l’habitatge situat al 
carrer Igualada, núm. 1-3, 1r 2a.
Serveis Urbans

8. Exp. 2/2019/SU_EBE – Ratificar l’informe favorable en relació a la sol·licitud de bonificació d’un 
20% de la Taxa per Gestió dels Residus Domèstics per fer compostatge casolà a l’adreça del 
carrer de Pere Giró, núm. 6, exercici 2019.

9. Exp. 3/2019/SU_EBE - Ratificar l’informe favorable en relació a la sol·licitud de bonificació d’un 
20% de la Taxa per Gestió dels Residus Domèstics per fer compostatge casolà a l’adreça del 
carrer de Pare Martí Grivé, núm. 2 bis B-1, exercici 2019.
Promoció Turística

10. Exp. 53/2019/CNT – Prorrogar a l’empresa GRUPO MAESTRAT, CARPAS, ESPECTÀCULOS Y 
EVENTOS, SL el contracte de servei de lloguer de carpes i servei de muntatge i desmuntatge per 
la Fira del Gall.
Cultura

11.Exp. 662/2019/EG_SA – Atorgar a l’entitat EDICIONS I PROPOSTES CULTURALS ANDANA SL 
una subvenció en concepte de col·laboració amb les despeses derivades de l’organització de la 
tercera edició del Premi Anna Maria de Saavedra.

Certificacions
12. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 8 relativa a les obres d’Urbanització de l’Eix de la 

Via ÀMBIS 11, 12 i 13.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
13.Exp. 39/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques 

de muntatge i desmuntatge, per activitats relacionades amb les arts escèniques, durant el mes 
de juny.
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14.Exp. 40/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora amb categoria Tècnica d’Ocupació A2.
Serveis Urbanístics

15. Exp. 129/2019/EG_CTB -  Signatura del conveni per cedir part de la finca resultant de la 
reparcel·lació del PAU 5a, parcel·la B, a l’INCASOL i a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA per a la construcció d’habitatges de protecció oficial per a destinar-los a lloguer 
assequible.
Medi Ambient

16.Exp. 42/2019/EG_SA – Acceptar l’ajut FEDER per a l’execució del projecte Carril Bici entre 
Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos.

17. Exp. 18/2019/EG_SR – Sol·licitar l’ajut per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de 
vehicles elèctrics a l’aparcament públic de l’Àgora.

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