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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 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. 3/2020/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 1/2020/RH_CG – Assignar un complement mensual a una treballadora per la realització de 
tasques de superior categoria com Administrativa.

3. Exp. 2/2020/RH_CG – Assignar a un treballador la percepció del complement de tasques de 
major dedicació.

4. Exp. 3/2020/RH_CG – Assignar un complement mensual a un treballador per la realització de 
rasques de superior categoria com Administatiu.

5. Exp. 4/2020/RH_CG – Aprovar els objectius per al 2020 definits per a cadascun dels serveis 
municipals.

6. Exp. 11/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora una ampliació de l’excedència voluntària per 
tenir cura d’un fill/a, amb reserva del lloc de treball.  

7. Exp. 2/2020/RH_MJL – Donar per finalitzada la reducció de jornada d’un treballador.    
8. Exp. 4/2020/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat fins provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà 
adscrita al servei de Convivència i Ciutadania.

9. Exp. 5/2020/RH_CN – Contractar a una treballadors mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat fins provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà 
adscrita al servei de Via Pública.   

10. Exp. 2/2020/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal d’assignar les tasques de 
direcció i coordinació dels serveis de Gabinet d’Alcaldia, l’OAC i coordinació de recursos de 
Comunicació.
Compres i Contractació

11. Exp. 96/2019/CNT – Modificar el contracte pel servei de neteja dels edificis municipals.
12. Exp. 97/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del servei d’assegurança de 

responsabilitat civil.
Urbanisme

13.Exp. 89/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’enderroc de la nau existent en l’immoble situat al carrer Montserrat, núm. 1.
Promoció Econòmica

14. Exp. 1/2020/EG_OCP – Retornat al servei, fer nova proposta, falten dades essencials.
Turisme

15. Exp. 1/2020/EG_APP – Retornat al servei, fer nova proposta.
16. Exp. 271/2020/CMN – Aprovar el Pla de Màrqueting de Turisme de Vilafranca del Penedès.

Cultura
17. Exp. 743/2019/EG_SA – Retirat, la partida ha de ser de l’any 2020.
Certificacions
18. Exp. 37/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 19 relativa a les obres de reforma i ampliació de 

la casa de la Festa Major.
19. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 7 relativa a les obres del Nou Poliesportiu 

Municipal Annex a l’existent Pavelló de la Gamba.
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Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

20. Exp. 1/2020/RH_MJL – Modificar el contracte de treball d’un treballador del servei de Turisme.
21. Exp. 1/2020/RH_TRI – Reconèixer els triennis a 16 treballadors/es i aprovar la seva autorització, 

disposició i reconeixement.
Via Pública

22. Exp. 1/2020/HIS_AQ – Aprovar l’autorització, disposició i el reconeixement de l’obligació de les 
quotes mancomunals prorrogades del 2019 de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS 
GARRAF per a l’any 2020.

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

L'Alcalde,
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