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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 25 de novembre de 
2019, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP.  41/2019/AJGL
Convivència i Ciutadania

2. Exp. 131/2019/EG_CON – Subscriure i aprovar amb l’ASSOCIACIÓ RESSÒ VILAFRANCA conveni 
de col·laboració per realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de 
Vilafranca.

3. Exp. 132/2019/EG_CON - Subscriure i aprovar amb la RESIDÈNCIA INGLADA VIA conveni de 
col·laboració per realitzar les mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de 
Vilafranca.
Seguretat Ciutadana

4. Exp. 24/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa GOCOTEX, SL el contracte pel subministrament de 
roba d’uniformitat per a la Policia Local.
Hisenda

5. Exp. 6/2019/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de la Interventora i la Tresorera en relació 
al grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat.
Protecció Civil

6. Exp. 107/2019/CNT – Prorrogar amb CREU ROJA, A L’ASSEMBLEA  COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS el contracte del servei preventiu d’assistència i trasllat sanitari en les activitats 
participatives, culturals, festives i esportives organitzades per l’Ajuntament, any 2020.
Urbanisme

7. Exp. 72/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa KREUM, SA el LOT 1 i a l’empresa LAMPISTERIA 
SALVADOR, SL el LOT 2 del contracte per les obres de millora de la instal·lació d’aigua calenta 
sanitària del pavelló firal i el camp de futbol 3.

8. Exp. 81/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa KONE ELEVADORES, SA el contracte del servei 
de manteniment de les portes automàtiques dels edificis de l’Ajuntament, any 2020.

9. Exp. 89/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA el 
contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, ACSI i Gas als edificis 
municipals de l’Ajuntament.
Via Pública

10.Exp. 42/2019/CNT – Modificar l’import de les anualitats en les AD corresponents a l’adjudicació  
a TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA del contracte administratiu del servei de lloguer de 
cabines sanitàries per a actes públics.
Ocupació

11. Exp. 746/2019/EG_SA – Atorgar a l’ASSOCIACIÓ ENTREM-HI una subvenció com a col·laboració 
al projecte Vilafranca Inclusiva.
Cultura

12.Exp. 66/2019/EG_INF – Nomenar Administradors i Administradores de la Festa Major de l’any 
2020.
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Certificacions
13. Exp. 105/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa al contracte de Museïtzació de la 

Casa de la Festa Major.
14. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 relativa a les obres de “Nou Poliesportiu 

Municipal annex a l’existent Pavelló de la Gamba”.
Donar compte Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
15. Exp. 81/2019/RH_CN – Nomenar a tres funcionaris en pràctiques amb la categoria d’Agent de la 

Policia Local.
16. Precs i preguntes

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