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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  7 de gener  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. 1/2019/RH_PPO - Contractar a 3 treballadors en la modalitat de contracte d’obra i servei de 
durada determinada d’interès social i amb categoria d’Auxiliar Tècnic Educatiu.

3. Exp. 2/2019/RH_PPO - Contractar a 4 treballadors en la modalitat de contracte d’obra i servei de 
durada determinada d’interès social i amb la categoria d’Auxiliar agent cívic.

4. Exp. 86/2018/RH_CN - Deixar sense efecte la contractació aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 17 de desembre de 2018 i 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 Treballador/a Social.
Benestar Social

5. Exp. 116/2018/CNT – Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de dinamització 
personal i tallers de la memòria adreçats a persones grans.
Serveis Urbanístics  

6. Exp. 108/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a BAXTAL 
APLICACIONS, SL per les obres de construcció de dos edificis plurifamiliars en l’immoble situat 
al carrer General Prim, núm. 18 – carrer Coll, núm. 19.
Serveis Urbans

7. Exp. 4775/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS SA (SECESA) el subministrament i instal·lació d’elements de semaforia per a 
millorar i renovar la cruïlla Vial de les Clotes i carrer Sant Pau.
Promoció Econòmica  -  Mercats 

8. Exp. 3659/2018/CMN – Contractar el servei de lloguer de casetes de fusta per a la fira de Santa 
Llúcia 2018 a l’empresa CAMP BASE ORGANIZATION, S.L.
Ocupació i Formació

9. Exp. 79/2018/EG_SR – Acceptar l’ajut atorgat per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA en referència al 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 – Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019.

Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Serveis Urbans

10. Exp. 87/2017/EG_INF – Comunicar a la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF 
l’ampliació de la recollida extraordinària de paper cartró des de l’11 de desembre de 2018 fins el 
10 de gener de 2019.

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

L'Alcalde,
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