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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia  10 de febrer de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 5/2020/AJGL
Seguretat Ciutadana

2. Exp. 1641/2019/CMN – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2019 i 
de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2019 en relació a l’import de 
la venda de 66 vehicles considerats residu sòlid.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 1/2020/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb una treballadora amb motiu de 
la seva jubilació definitiva.    

4. Exp. 10/2020/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 de 
Convivència.   

5. Exp. 11/2020/RH_CN – 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 d’Educador/a Social.
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies

6. Exp. 101/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa HEWLETT-PACHARD SERVICIOS ESPAÑA, SL el 
contracte administratiu del servei de manteniment dels servidors i cabines del fabricant 
Hewlett Packard.
Urbanisme

7. Exp. 6/2020/EG_CON – Aprovar amb l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA l’addenda de 
pròrroga del conveni de col·laboració en relació al Programa de mediació per al lloguer social 
per a l’any 2020.

8. Exp. 7/2020/EG_CON – Aprovar amb l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA la signatura 
de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració en relació a l’Oficina Local de ‘Habitatge 
per a l’any 2020.

9. Exp. 25/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a CONGERMI, SL per 
les obres de construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar en l’immoble situat al carrer 
General Zurbano, núm. 35.

10.Exp. 23/2019/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada al carrer Lavern, núm. 5.
Via Pública

11.Exp. 112/2019/CNT – Adjudicar a NORD EASY IBERICA, SLU el contracte pel subministrament 
de contenidors nous compatibles amb el sistema de recollida Easy.

Certificacions
12.Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 8 relativa a les obres de Nou Poliesportiu 

Municipal annex a l’existent Pavelló de la Gamba.
13.Exp. 79/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres de substitució de paviment 

de gespa artificial del Camp de futbol de l’Espirall.
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Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

14.Exp. 4/2020/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per assignar les tasques de Responsable 
de Servei d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació.

15.Exp. 9/2020/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Tècnic Auxiliar 
d’Informàtica.

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

L'Alcalde,
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