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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 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. 4/2020/AJGL
Activitats Generals

2. Exp. 2/2020/EG_CAU – Aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament del local situat a la 
plaça de la Vila, núm. 6, 1r  2a.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 1/2020/RH_AC – Actualitzar les retribucions del personal electiu, funcionari, laboral, 
eventual i directiu de l’Ajuntament de Vilafranca. 

4. Exp. 8/2020/RH_CN – Contractar a cinc treballadors/es en el marc del Programa ENFEINA’T. 
5. Exp. 3/2020/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per donar reforç a Serveis Jurídics.    

Compres i Contractació
6. Exp. 1/2020/EG_MP – Deixar sense efectes el Manual de Gestió de Compra i contractació 

aprovat per la Junta de Govern Local en data 12 de febrer de 2010.
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies

7. Exp. 134/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL el contracte 
per renovar les llicències de tots els equips del fabricant Fortinet i el suport hardware i 
software.

8. Exp. 1/2020/CNT – Prorrogar amb l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU el 
contracte de serveis de manteniment del programari dels productes de Gestió Comptable 
Aytos.
Hisenda

9. Exp. 8/2020/HIS_BCF – Aprovar les factures dels serveis d’atenció domiciliaria gent gran, el 
servei de neteja viària i el manteniment de jardins i zones verdes de Vilafranca.
Activitats

10.Exp. 1/2020/SEC_PCT – Autoritzar a prestar el servei de taxi com a conductor de la Llicència 
de Taxi número 20.

11. Exp. 2/2020/SEC_LT – Traspassar la llicència número 17 del servei municipal de taxi de 
Vilafranca del Penedès.

12. Exp. 5/2019/SEC_LT – Autoritzar la utilització de vehicle per a l’ús de servei de taxi de la 
Llicència Municipal de Taxi número 21.
Protecció Civil

13. Exp. 114/2019/CNT – Prorrogar amb TECHNOLOGY 2050 SL el contracte administratiu del servei 
de manteniment dels aparells desfibril·ladors de titularitat municipal i la formació del personal en 
el seu ús.

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social
14.Exp. 3/2020/EG_SR – Aprovar les sol·licituds de subvencions del catàleg de serveis 2020 de la 

Diputació de Barcelona.
Drets Socials

15.Exp. 2/2020/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del servei d’atenció psicològica de 
l’Espai Familiar “La Casa Petita”.
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Habitatge
16.Exp. 3181/2018/EG_SA – Atorgar o denegar els ajuts per facilitar l’accés a l’habitatge de 

lloguer de l’any 2018.
Urbanisme

17.Exp. 29/2017/CNT – Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. la fiança 
dipositada en garantia de les obres de reforma dels equipaments de la plaça Doctor Bonet.

18. Exp. 36/2017/CNT - Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. la fiança 
dipositada en garantia de les obres de remodelació de l’espai entre blocs – Plaça Espirall.

19. Exp. 72/2019/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del LOT 2 del contracte de les obres de 
millora de la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló firal i el camp de futbol 3.

20. Exp. 108/2018/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte 
presentada per BAXTAL APLICACIONS, SL en relació a les obres de construcció de dos edificis 
plurifamiliars en l’immoble situat al C. General Prim, 18 – C. Coll, núm. 19.

21. Exp. 10/2019/EG_CU – Renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte sobre l’habitatge situat 
a la Ronda de Mar, núm. 109, escala 3, 4t 1a i el seu aparcament annex núm. 4.

22. Exp. 18/2019/EG_CAU – Prorrogar per segona vegada el contracte d’arrendament de 26 de 
juliol de 2010 de la finca del carrer Pati del Gall, núm. 16, seu de la Policia Local.
Via Pública

23.Exp. 8/2019/SU_EBE – Informar favorablement la sol·licitud de HARINERA VILAFRANQUINA de 
bonificació del 20% de la taxa número 6 per a la gestió de residus municipals fracció paper 
cartró i desfavorablement sobre la fracció plàstics per a l’any 2018.
Promoció Econòmica

24. Exp. 104/2019/CNT – Adjudicar el contracte per la comercialització dels espais de les Fires de 
Maig.
Ocupació

25. Exp. 4761/2019/CMN – Adjudicar la docència dels mòduls formatius del curs COML0110 
ACTIVITATS AUXILIAR DE MAGATZEM, matins.

26. Exp. 4764/2019/CMN – Adjudicar la docència dels mòduls formatius del curs COML0110 
ACTIVITATS AUXILIAR DE MAGATZEM, tardes.

27. Exp. 4769/2019/CMN – Adjudicar la docència dels mòduls formatius del Certificat de 
Professionalitat ADGD408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS.
Turisme

28. Exp. 1/2020/EG_APP – Aprovar els preus públics dels tiquets de les degustacions per la Festa del 
Xató 2020.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

29. Exp. 7/2020/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i muntatge i 
desmuntatge durant el mes de febrer, per activitats relacionades amb les arts escèniques.
Urbanisme

30. Exp. 106/2019/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’execució de les obres de 
la Fase 1B d’ampliació i reforma del Palau Reial – Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya.
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31. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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