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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 11 de maig de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de les actes sessions anteriors Exp. 11/2020/AJGL
Exp. 12/2020/AJGL
Exp. 13/2020/AJGL

Compres i Contractació
2. Exp. 24/2020/CNT – Aprovar la memòria justificativa i l’expedient de contractació per 

l’assegurança de danys i responsabilitat civil de la flota de vehicles a motor de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès.
Educació

3. Exp. 4/2020/EG_RN – Aprovar el procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes a les Llars 
municipals d’infants.
Esports

4. Exp. 52/2020/CNT – Prorrogar amb l’empresa WASHINGTON INTERNACIONAL, SA el contracte 
del servei d’implantació i lloguer de mòduls prefabricats per a vestidors i espais de gestió per a 
entitats al camp de futbol de l’Espirall.
Urbanisme

5. Exp. 35/2020/EG_CON – Adherir-se a les addendes de dates 11 de juny de 2012 i 30 de març 
de 2015 signades per LOCALRET i TELEFONICA DE ESPAÑA SAU en relació amb el 
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 115/2019/EG_CON – Suspendre l’estada formativa de dues alumnes a les llars municipals 
d’infants l’Enxaneta i El Parquet, mentre resti interrompuda l’activitat amb infants durant el 
curs 2019-2020.

7. Exp. 4/2020/RH_MJL –Reconèixer a una treballadora una reducció d’un 50% de la seva jornada 
laboral per tenir cura de les seves filles menors de 6 anys.
Via Pública

8. Exp. 3/2020/SU_CGZ – Deixar sense efecte el decret de data 19 de març de 2020 sobre la 
suspensió de l’obligatorietat de pagar les zones blaves, amb vigència des del 17 de març de 
2020 i restablir a partir del dia 10 de maig de 2020 les condicions d’ús i pagament que regien 
prèviament al decret.

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

L'Alcalde,
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