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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 2 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. 8/2020/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 2/2020/RH_POR – Adscriure a un treballador al servei de Secretaria_Governació, per 
realitzar tasques de coordinació, supervisió i distribució de tasques dins l’equip d’Inspectors.

3. Exp. 3/2020/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral amb un treballador amb motiu de la 
seva jubilació definitiva.   

4. Exp. 5/2020/CNT – Prorrogar  amb l’empresa COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, SL el 
contracte del lloguer de vehicles elèctrics sense conductor pels desplaçaments vinculats al lloc de 
treball dels treballadors municipals i càrrecs electes.  

5. Exp. 15/2020/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Administratiu/va.   

6. Exp. 16/2020/RH_CN – Contractar a un treballador amb un contracte laboral temporal 
d’interinitat fins provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnic de 
Promoció Econòmica.

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 als imports i/o els pressupostos de les actuacions a sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona.      
Urbanisme

8. Exp. 1/2019/URB_PMU – Suspendre l’aprovació inicial del Pla de millora urbana del PAU-7 – 
Antiga UA-6, per raó de defectes subsanables.

9. Exp. 79/2019/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments i la modificació 
del contracte pels treballs de substitució i reaprofitament de paviments esportius de gespa 
artificial en diferents instal·lacions esportives.

10. Exp. 99/2019/CNT – Adjudicar a TECNOLOGIA DE FIRMES, SA el contracte per a l’execució de 
les obres de millora i rehabilitació del cementiri municipal.

11. Exp. 1/2020/URB_OEP – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de Rehabilitació d’un 
habitatge al C. Bisbe Panyelles, 4, 1r 4a.

12. Exp. 1/2020/URB_EUC – Donar-se per assabentat del canvi de designació del representant de 
la Societat SAREB.

13.Exp. 8/2020/URB_CI – Aprovar l’informe en relació a les obres a la façana de l’immoble situat 
al carrer Ferrers, núm. 3.

14. Exp. 164/2018/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació del projecte per les 
obres de construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Tossa de Mar, núm. 28.
Promoció Econòmica - Mercats

15. Exp. 4/2020/PE_CPMA – Aprovar les bases reguladores del procediment d’adjudicació de les 
autoritzacions dels llocs de venda vacants als mercats no sedentaris.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 5 de març de 2020

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
9/2020/SEC_SJGL

Codi validació document:
1306 5123 6040 5252 4323

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 2 de 2

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

16. Exp. 14/2020/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i tasques de 
muntatge i desmuntatge durant el mes de març, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

17. Exp. 3/2020/RH_MJL – Reconèixer a un treballador una reducció de la seva jornada laboral.
18. Precs i preguntes

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

L'Alcalde,
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