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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 27 d’abril de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Contractació

1. Exp. 9/2019/CNT – Aprovar els preus contradictoris i la variació d'amidaments per import de 
17.633,45€ Iva inclòs i la modificació del contracte de les obres de reforma de la OAC.

2. Exp. 72/2019/CNT – Aprovar la certificació única relativa al LOT 1, de les obres de millora de la 
instal·lació d'aigua calenta sanitària del pavelló firal i el camp de futbol 3 de Vilafranca del 
Penedès.

3. Exp. 79/2019/CNT - Aprovar la certificació núm. 3, relativa a l'obres de substitució de 
paviment de gespa artificial del Camp de fubtol de l'Espirall.

4. Exp. 106/2019/CNT - Aprovar la certificació núm. 1 relativa a l'obres de obres de la Fase 1B 
d'ampliació i reforma del Palau Reial – Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 

5. Exp. 2407/2019/CMN - Adjudicar el contracte administratiu menor de les obres de millora de 
l'aïllament acústic de la façana del Teatre Cal Bolet
Pia Pública

6. Exp. 3/2020/SU_CGZ -  Anul·lar l'obligació de pagar per estacionar a les zones blaves del 
municipi.

7. Exp. 2/2020/SU_TP – Anul·lar totes les expedicions que fa la L2 de dilluns a divendres a partir 
del dia 4 d'abril de 2020.

8. Exp. 2/2020/SU_TP - Deixar sense efecte el decret de data 1 d'abril de 2020 sobre el servei del 
bus urbà que
determinava l'anul·lació de totes les expedicions de la L2

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