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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 16 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. 10/2020/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 25/2020/RH_CN – S’ha deixat sense efecte la proposta.
Compres i Contractació

3. Exp. 97/2019/CNT – Adjudicar a l’empresa MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS el contracte pel servei d’assegurança de responsabilitat civil.
Hisenda

4. Exp. 36/2020/HIS_BCF – Aprovar factures de diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès.
Activitats

5. Exp. 1/2020/SEC_LT – Autoritzar el canvi de vehicle de la Llicència Municipal de Taxi número 
23.
Salut Pública i Consum

6. Exp. 20/2020/EG_CON – Subscriure i aprovar amb el LABORATORI DE SALUT PÚBLICA DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF (MIPG) conveni de col·laboració per a 
l’any 2020.
Esports

7. Exp. 50/2019/CNT – Adjudicar a NOU SET SCCL el contracte per a la prestació dels serveis de 
consergeria, neteja i manteniment bàsic de les instal·lacions esportives municipals.
Joventut

8. Exp. 28/2020/EG_CON – Aprovar amb l’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
mitjançant el DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ el conveni marc de col·laboració per desenvolupar el 
Projecte de Servei Comunitari.
Urbanisme

9. Exp. 10/2020/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, en l’immoble situat al carrer Sant Antoni, 
núm. 9.

10. Exp. 17/2020/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, en l’immoble situat al carrer Pere 
Alagret, núm. 28.

11. Exp. 23/2020/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors  per les obres de 
reforma d’un habitatge unifamiliar en testera, en l’immoble situat al carrer Pau Benach, núm. 
18.

12. Exp. 25/2020/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a MEVALY XXI, SL per 
les obres de construcció d’una piscina en edifici plurifamiliar de 8 habitatges en l’immoble 
situat al carrer Montblanc, núm. 20.

13. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar els preus contradictoris, la variació d’amidaments i la modificació 
del contracte de les obres d’Urbanització de l’Eix de la Via, ÀMBITS 11, 12 i 13.
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Promoció Econòmica
14. Exp. 84/2019/CNT – Adjudicar a SIMBIOSY, SIMBIOSI INDUSTRIAL, SL el contracte per a la 

prestació del servei de consultoria i assistència per a la identificació i impuls d’oportunitats 
d’economia circular al Penedès.
Ocupació

15. Exp. 2/2020/EG_APP – Aprovar les quotes per assistència al 31 Congrés de la Xarxa 
Internacional d’Escoles i Projectes d’Aprenentatge Productiu (INEPS), que tindrà lloc a Vilafranca 
del Penedès del 10 al 13 de maig de 2020.

16. Exp. 15/2020/CNT – Aprovar la memòria justificativa i l’expedient de contractació pel servei de 
consultoria, auditoria interna i revisió del sistema de gestió de qualitat i auditoria de certificació 
del sistema de gestió de qualitat segons norma ISO 9001:2015.

Certificacions
17. Exp. 71/2019/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de millora d’una part de 

l’enllumenat públic i canvi de llumeneres LED.
Donar compte Decrets de l’Alcaldia

Recursos Humans i Organització
18. Exp. 24/2020/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

d’interinitat fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Tècnica Superior 
d’Arxiu.
Urbanisme

19. Exp. 239/2020/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’adequació de la nova 
oficina local d’habitatge el carrer Sant Pere, núm. 3.

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

Punts inclosos per via d’urgència
Via Pública

21. Exp. 10/2020/CNT – Prorrogar la segona anualitat del contracte del servei de neteja de la via 
pública.
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