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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 43/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 14/2019/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb una treballadora amb motiu de 
la seva jubilació.

3. Exp. 85/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Auxiliar 
Administrativa.     

4. Exp. 26/2019/RH_FE – Satisfer el pagament del curs “La intervenció psicosocial en emergències, 
Rol del treballador social en la relació d’ajuda”

5. Exp. 5/2019/RH_BES – Aprovar la sol·licitud de bestreta a un treballador.
6. Exp. 86/2019/RH_CN – Concedir a un treballador una jubilació parcial d’un 50% de la seva 

jornada laboral, i contractar temporalment a una treballadora mitjançant un contracte de relleu 
i amb categoria laboral de treballadora social.
Hisenda

7. Exp. 3/2019/HIS_EB – Concedir la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la Comunitat de 
propietaris del carrer Balcó de les Clotes, núm.7.
Educació

8. Exp. 754/2019/EG_SA – Fer una aportació extraordinària a l’EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE 
FORMACIÓ, per les despeses de personal i de funcionament de les escoles.
Urbanisme

9. Exp. 47/2017/CNT – Retornar a l’empresa BENITO URBAN, S.L.U. la fiança dipositada en 
garantia de les obres de subministrament, col·locació, legalització i urbanització d’una 
superfície per a jocs infantils en la zona verda Sector Melió – UA20.

10.Exp. 5/2019/URB_PAR – Concedir llicència municipal per a la parcel·lació o divisió de la finca 
situada al carrer Pere Pau, núm. 20 i Pere Pau núm. 23-25.

11. Exp. 90/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma de la coberta i millora de l’aïllament en l’immoble situat al carrer Abat Copons, núm. 8.

12. Exp. 95/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors  per les obres de 
reforma parcial d’habitatge existent en planta segona i instal·lació d’elevador en l’immoble 
situat al carrer Ferrers, núm. 76.

13. Exp. 118/2019/CNT – Modificar el contracte per la renovació parcial de l’enllumenat públic 
substituint llumeneres existents per unes amb tecnologia LED.
Via Pública

14.Exp. 52/2019/EG_SR – Aprovar l’acceptació del recurs tècnic: Actualització del Pla 
d’accessibilitat de l’any 1998 i les condicions per a la concessió i l’execució en el marc del 
Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 de la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA.
Promoció Econòmica

15. Exp. 10/2019/CMP_EMP – Contractar a l’empresa SERCOM, S.L. el servei de radio i televisió per 
la campanya comerç de cine 2019.
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16. Exp. 3636/2019/CMN – Adjudicar a CAMP BASE ORGANIZATION, SL el lloguer de casetes per la 
Fira de Santa Llúcia 2019.

17. Exp. 4219/2019/CMN – Contractar a l’empresa MEDIA INTERACTIVE DESIGN, SLU el disseny, la 
instal·lació i l’execució d’un espectacle lumínic i sonor de gran format en el marc de la campanya 
comercial de Nadal 2019.

18. Exp. 84/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per a la prestació del 
servei de consultoria i assistència per a la identificació i impuls d’oportunitats d’economia circular 
al Penedès.

19. Exp. 91/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa NASCOR FORMACION, SL els LOTS 1, 2 i 3 del servei 
de coaching i assessorament empresarial pel desenvolupament del programa Business Lab 
Vilafranca (BLV).

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

20. Exp. 7/2019/RH_MJL – Donar per finalitzada la reducció de jornada d’una treballadora passant a 
realitzar la jornada complerta.

21. Exp. 84/2019/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral de Conserge Especialista.

22. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.

L’ALCALDE ACCTAL.
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Aureli Ruiz i Milà
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