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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de març de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 9/2020/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 19/2020/RH_CN – Contractar a quatre treballadors amb un contracte d’obra i servei de 
durada determinada d’interès social i amb categoria d’Operari.

3. Exp. 20/2020/RH_CN – Nomenar, provisionalment, la delegada de protecció de dades personals 
de l’Ajuntament. 

4. Exp. 22/2020/RH_CN – Nomenar funcionari en pràctiques amb categoria d’Agent de la Policia 
Local.

5. Exp. 23/2020/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat fins provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Administrativa.

6. Exp. 129/2019/CNT – Prorrogar amb l’empresa SERVIPREIN, SOCIEDAD PREVENCIÓN, SLU 
(PREVINT) la última anualitat del contracte del servei de prevenció de riscos laborals aliè.      

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social
7. Exp. 3/2020/EG_SR – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2020 

en relació a l’import i/o el pressupost de les actuacions a sol·licitar a la Diputació de Barcelona.   
Serveis Socials

8. Exp. 2/2020/CNT – Adjudicar a l’empresa ACTUA, SCCL el contracte pel servei d’atenció 
psicològica de l’Espai Familiar “La Casa Petita”.
Gent Gran

9. Exp. 34/2020/EG_CTB – Satisfer a la FUNDACIÓ PINNAE l’import mensual corresponent a la 
cessió dels dos Casals de la Gent Gran del Tívoli i de l’Espirall durant l’any 2020.
Educació

10.Exp. 22/2020/EG_CON – Modificar el conveni de col·laboració amb el COL·LEGI VEDRUNA-
SANT ELIES per la prestació del servei de vetlladors i vetlladores en horari de menjador 
escolar, curs 2019-2020.
Esports

11.Exp. 3/2019/EG_CON – Aprovar amb el FUTBOL CLUB VILAFRANCA l’addenda al conveni de 
col·laboració per a l’any 2019.

12. Exp. 7/2020/CNT – Aprovar la memòria justificativa i l’expedient de contractació pel 
subministrament de biomassa forestal  per a la demanda energètica d’aigua calenta sanitària i 
calefacció de vestidors de la Zona Esportiva.

13. Exp. 4323/2019/CMN – Adjudicar a l’empresa RENOVACIONS TECNOLOGIQUES ESPORTIVES 
SL les obres de marcatge i senyalització de les línies i elements d’alumini de la pista d’atletisme 
i la seva homologació.
Igualtat, Solidaritat i Cooperació

14.Exp. 23/2020/CNT – Aprovar la memòria justificativa i l’expedient de contractació per a la 
prestació del servei jurídic del SIAD – CASAL X LA IGUALTAT.
Urbanisme

15.Exp. 110/2019/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a YILUNI INVERSIONES, S.L. per 
a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant al C. Noi Moliner, núm. 12 
fins l’Av. Tarragona, núm. 82.
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16.Exp. 88/2018/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments i la modificació 
del projecte d’obres d’urbanització de l’Eix de la via, àmbits 6 i 7.

17. Exp. 120/2019/CNT – Prorrogar el contracte administratiu amb KONE ELEVADORES, SA del 
servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals.

18. Exp. 1/2020/URB_OUR – Aprovar inicialment el projecte d’execució de les obres de construcció 
d’un carril per a vianants i bicicletes entre Santa Margarida i Els Monjos i Vilafranca del 
Penedès.
Via Pública

19.Exp. 33/2019/CNT – Aprovar el preu de la variació d’amidaments i la modificació del contracte 
de les obres de reasfaltat de diferents carrers de la Vila.
Cultura

20.Exp. 137/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa ANEM X FEINA, SCCL el contracte administratiu 
especial per a l’explotació de l’equipament denominat Bar de l’Escorxador.

Certificacions
21.Exp. 105/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa al contracte de Museïtzació de la 

Casa de la Festa Major.
22. Exp. 124/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 9 relativa a les obres del Nou Poliesportiu 

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

Recursos Humans i Organització
23. Exp. 17/2020/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat fins provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Operari.
24. Exp. 18/2020/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte d’obra i servei de 

durada determinada d’interès social i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu.
25. Exp. 21/2020/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.
Relacions Internacionals

26. Exp. 1/2020/RI_PP – Aprovar la participació de l’Ajuntament com  a soci coordinador i la 
sol·licitud de subvenció al programa Erasmus + de la Comissió Europea per al projecte Youth 
Together 2020 (YOUTO 2020).

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

L'Alcalde,
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