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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de gener de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 2/2020/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 1/2020/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència especial amb dret a reserva del 
lloc de treball.    

3. Exp. 3/2020/RH_CN – Modificar el contracte de treball d’una treballadora per passar la seva 
categoria laboral a Educadora Llar d’Infants i modificar el contracte de treball d’una treballadora 
que passa a ser de jornada complerta.  

4. Exp. 1/2020/RH_POR – Traslladar a una treballadora al Servei d’Educació.
5. Exp. 1/2020/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per assignar les tasques de direcció i 

coordinació dels nous àmbits d’actuació del servei d’Educació. 
6. Exp. 13/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de desembre de 2019.
7. Exp. 27/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 

funcionari durant el mes de desembre de 2019. 
Activitats

8. Exp. 4/2020/CNT – Prendre coneixement de les tarifes dels serveis de l’empresa ÀLTIMA 
SERVEIS FUNERARIS DEL PENEDÈS SL durant l’any 2020.

9. Exp. 1/2020/SEC_LT – Autoritzar el canvi de vehicle per al servei de taxi de la Llicència 
municipal número 23.
Drets Socials

10.Exp. 159/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS, VÍDUES I 
MESTRESSES DE CASA “EL PILAR DE VUIT” conveni de col·laboració en el finançament de les 
despeses de l’Associació per a l’any 2019.
Urbanisme

11.Exp. 71/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a CONGERMI SL  per 
les obres d’enderroc de la nau existent situada al carrer General Zurbano, núm. 35.

12. Exp. 92/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a YILUNI 
INVERSIONES SL per les obres d’enderroc de la nau existent situada al carrer Mas i Jornet 
núm. 18.

13. Exp. 15/2019/URB_DPH – Concedir llicència de divisió en propietat horitzontal i ús de la finca 
situada al carrer Germanor núm. 35 bxs.

14. Exp. 72/2019/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte LOT 1 per les obres de 
Millora de la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló firal i el camp de futbol núm. 3.
Via Pública

15.Exp. 3256/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reasfaltat 2019 
Noves necessitats al barri de St. Julià i al Polígon Industrial Estació de Mercaderies i les Fonts.

16. Exp. 4686/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de Reasfaltat d’un tram 
del carrer Doctor Fleming.
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Promoció Econòmica
17. Exp. 4/2020/EG_CON – Prorrogar amb la MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF el conveni de 

col·laboració fins a finalitzar el Pla de Treball conjunt presentat a la convocatòria del Programa 
integral de foment de l’emprenedoria.
Cultura

18.Exp. 116/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa BLOU AND ROOI, SCP el contracte dels serveis 
de maquetació de la comunicació de la programació del teatre Cal Bolet i l’Auditori.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

19. Exp. 1/2020/RH_CN – Contractar a dues treballadores en la modalitat de contracte d’obra i servei 
de durada determinada d’interès social i amb categoria de Dinamitzador sociocultural.
Drets Socials

20. Exp. 253/2019/EG_CTB – Satisfer a la Fundació Masllorens Pascual l’import per l’utilització dels 
set habitatges situats a la Rambla Nostra Senyora núm. 39.
Educació

21. Exp. 699/2019/EG_SA – Resoldre la convocatòria pública del Programa d’ajuts a l’escolarització 
per al curs 2019-2020.

22. Exp. 756/2019/EG_SA – Transferir a l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ – Escola Municipal de 
Música M. Dolors Calvet el cost total del servei de professorat per dur a terme el Projecte + 
Música durant el curs 2019-2020.

23. Exp. 146/2019/EG_CON – Subscriure convenis de col·laboració per la prestació del servei de 
vetlladors i vetlladores en horari de menjador escolar, curs 2019-2020.

24. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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L'Alcalde,
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