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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 7 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. 46/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 71/2019/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 
circumstàncies de la producció a una treballadora per reforçar la Biblioteca Torras i Bages.       

3. Exp. 98/2019/RH_CN – Contractar a tres treballadores amb un contracte d’obra i servei de 
durada determinada d’interès social i amb categoria d’Auxiliar Tècnic Educatiu.   

4. Exp. 99/2019/RH_CN – 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 de Conserge Especialista.
Hisenda

5. Exp. 44/2019/HIS_BCF – Aprovar la relació de factures número  Q/2019/133.
Joventut

6. Exp. 151/2019/EG_CON – Subscriure i aprovar amb el MOVIMENT INFANTIL DE VILAFRANCA 
conveni per col·laborar en el finançament de les seves activitats durant el curs 2019-2020.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

7. Exp. 6/2019/RH_PPO – Deixar sense efecte el contracte amb un treballador i contractar a una 
treballadora amb categoria d’Auxiliar Administratiu/va, Programa Treball i Formació.
Drets Socials

8. Exp. 155/2019/EG_CON – Subscriure amb el COMITÉ COMARCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA A 
L’ALT PENEDÈS conveni de col·laboració per el Projecte Atenció Urgent a les necessitats bàsiques 
per a famílies per a l’any 2019.
Urbanisme

9. Exp. 6/2019/URB_PAR – Aprovar el projecte de parcel·lació a la zona esportiva i firal.
10. Exp. 9/2019/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres d’Instal·lació de dues 

fotolineres a l’aparcament de l’Àgora.
Cultura

11. Exp. 153/2019/EG_CON – Subscriure amb l’AGRUPACIÓ CULTURAL DELS RAIMONS DE 
PENYAFORT conveni de col·laboració per l’organització i coordinació de les Festes de Sant Raimon 
del 2020.

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

L'Alcalde,
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