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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 26 d’agost de 2019, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 29/2019/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 8/2017/RH_SEP – Acordar el reingrés a la plaça de la plantilla de personal laboral adscrita a 
Via Pública i amb categoria laboral de Cap de Serveis Viaris.

3. Exp. 6/2019/RH_SEP – Traslladar a una treballadora al servei d’Educació.
4. Exp. 4/2017/RH_LDL – Acordar el reingrés a la plaça de la plantilla de personal laboral adscrita a 

Via Pública i categoria laboral de Cap del Servei de Manteniment de Via Pública.
5. Exp. 10/2017/RH_EX – Declarar que un treballador continua en situació administrativa 

d’excedència voluntària per incompatibilitats.
6. Exp. 9/2019/RH_FPS – Acordar el reingrés a la plaça de la plantilla de personal laboral adscrita 

a Via Pública i categoria laboral Tècnica Mitjana Via Pública.
7. Exp. 10/2019/RH_CAN – Desestimar la reclamació realitzada per l’aspirant al procés selectiu de 

Tècnic Auxiliar Informàtica i considerar conforme a dret la no valoració de les titulacions.
8. Exp. 115/2019/EG_CON – Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració educativa amb 

l’IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS per acollir a dos estudiants en la modalitat de 
Formació Professional Dual.

9. Exp. 40/2019/RH_CN – Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora del Servei 
d’Ocupació i Formació.
Compres i Contractació

10. Exp. 83/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament d’aigua de deu o 
mineral natural, mitjançant fonts dispensadores i el seu manteniment.
Hisenda

11.Exp. 14/2019/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa UTE CROQUIS SONO 
MUSEU DE LA FESTA MAJORcorresponent a les obres del Projecte de museïtzació de la Casa de 
la Festa Major.

12. Exp. 15/2019/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa GOCOTEX, S.L. 
corresponent al subministrament de roba d’uniformitat per a la Policia Local.

13. Exp. 16/2019/HIS_BCF – Aprovar la factura presentada per l’empresa NIKKO CENTER MOTO, 
S.L. corresponent a l’adquisició d’un camió i la construcció, subministrament i muntatge de la 
carrosseria per a la prestació del servei de deixalleria mòbil.

14. Exp. 5/2019/HIS_TAE – Aprovar una transferència de capital a la societat municipal SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L.

15. Exp. 57/2019/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 
béns immobles per la finca de l’Avinguda Mediterrània núm. 18, 5`5 2a.
Protecció Civil

16. Exp. 3/2019/PC_PA – Homologar l’actualització del Pla d’Autoprotecció de l’activitat FESTA 
MAJOR 2019.
Serveis Socials

17.Exp. 707/2019/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a 
les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les 
persones, durant l’any 2019.
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18.Exp. 710/2019/EG_SA – Atorgar ajuts i bonificacions per la finca del carrer de la Font núm. 40, 
2n 2a.

19. Exp. 189/2019/EG_CTB – Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació d’un 
habitatge de la Mesa per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.
Salut Pública i Consum

20.Exp. 104/2019/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ GATS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
conveni de col·laboració per a l’any 2019.
Esports

21.Exp. 2299/2017/EG_SA – Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 
d’abril de 2018 en el sentit d’atorgar una subvenció per la pràctica d’activitats físiques i 
esportives continuades dels infants, curs 2017-2018.

22.Exp. 2301/2017/EG_SA - Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 
d’abril de 2018 en el sentit d’atorgar una subvenció per la pràctica d’activitats físiques i 
esportives continuades dels infants, curs 2017-2018.

23.Exp. 15/2019/ESP_GAE - Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de 
desembre de 2018 en el sentit d’atorgar una subvenció per la pràctica d’activitats físiques i 
esportives continuades dels infants, curs 2018-2019.

24.Exp. 73/2019/ESP_GAE - Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de 
desembre de 2018 en el sentit d’atorgar una subvenció per la pràctica d’activitats físiques i 
esportives continuades dels infants, curs 2018-2019.

25.Exp. 79/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació dels treballs de substitució i 
reaprofitament de paviments esportius de gespa artificial en diferents instal·lacions esportives i 
el seu manteniment.
Igualtat, Solidaritat i Cooperació

26.Exp. 114/2019/EG_CON – Subscriure amb el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT conveni de col·laboració per l’Avaluació de l’agermanament amb Puerto 
Cabezas (Nicaragua). 
Urbanisme

27.Exp. 4/2019/URB_OIM – Retirat pel servei.
28.Exp. 11/2019/URB_RAU – Rectificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de 

juliol de 2019, en el sentit d’aprovar el nou informe de les condicions urbanístiques de la finca 
Ampliació Zona Esportiva, 27, N2-18.

29. Exp. 54/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat 
afectant a l’Av. Garraf, núm. 36-38.

30. Exp. 40/2019/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Font de l’Ametlló, núm. 18.

31. Exp. 41/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant l’Av. 
del Garraf, núm. 40-42.

32. Exp. 47/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Falcons de Vilafranca, núm. 1-7.
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33.Exp. 53/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Montblanc, núm. 30.

34. Exp. 56/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer General Cortijo, núm. 5.

35. Exp. 61/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant els 
carrers Calafell i de la Ràpita.

36. Exp. 66/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant l’Av. 
Vilanova, núm. 5.

37. Exp. 69/2019/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Font de les Graus, núm. 2.

38. Exp. 80/2019/CNT – Disposar l’adhesió a la primera pròrroga del contracte de subministrament 
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

39. Exp. 88/2019/CNT – Retirat pel servei.
Via Pública

40.Exp. 4/2019/SU_EBE – Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la sol·licitud de l’empresa HARINERA VILAFRANQUINA 
SA de no subjecció de la taxa número 6 corresponent a l’exercici 2019 per a la gestió de 
residus municipals comercials.

41. Exp. 5/2019/SU_EBE - Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la sol·licitud de l’empresa CARAVANING PENEDÈS SA 
de no subjecció de la taxa número 6 corresponent a l’exercici 2019 per a la gestió de residus 
municipals comercials.

42. Exp. 6/2019/SU_EBE - Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la sol·licitud de l’empresa TALLERS J SOLER 
VILAFRANCA SLU de no subjecció de la taxa número 6 corresponent a l’exercici 2019 per a la 
gestió de residus municipals comercials.

43. Exp. 7/2019/SU_EBE - Ratificar l’informe sol·licitat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la sol·licitud de l’empresa HARINERA VILAFRANQUINA 
SA de no subjecció de la taxa número 6 corresponent a l’exercici 2018 per a la gestió de 
residus municipals comercials.
Promoció Econòmica - Mercats

44. Exp. 694/2019/EG_SA – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE 
VILA conveni de col·laboració per a l’any 2019.

45. Exp. 1/2019/PE_CAM – Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació de les parades 6 i 7 del 
Mercat Municipal de La Carn.

46. Exp. 91/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pels serveis de formació, 
coaching i assessorament empresarial del programa Business Lab Vilafranca (BLV).
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Ocupació
47. Exp. 39/2019/EG_SR – Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, Programa 

complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició), Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019.

48. Exp. 40/2019/EG_SR – Aprovar els plans de treball i sol·licitar una subvenció per a la 
contractació de 26 persones en el marc del projecte Treball i Formació, DONA, PANP, PRGC i 
COOR.

49. Exp. 41/2019/EG_SR – Aprovar els plans de treball i sol·licitar la subvenció per a dues accions de 
la Pròrroga de la contractació d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)”.

50. Exp. 42/2019/EG_SR – Aprovar els plans de treball i sol·licitar subvenció per a set accions del 
projecte Treball als Barris.
Cultura

51.Exp. 709/2019/EG_SA – Atorgar a la FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
una subvenció en concepte d’aportació addicional a la Festa Major 2019.

52. Exp. 713/2019/EG_SA – Deixar sense efecte, per renúncia de l’entitat, la subvenció aprovada 
per la Junta de Govern Local en data 14 de gener de 2019 a l’ASSOCIACIÓ EL FATH PER A 
DONES per l’activitat “Xerrada amb taula rodona amb informació”.

53. Exp. 714/2019/EG_SA - Deixar sense efecte, per renúncia de l’entitat, la subvenció aprovada 
per la Junta de Govern Local en data 14 de gener de 2019 a l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
DEL CARRER FERRERS (ACOFE) per l’activitat “Tarda de màgia al carrer dels Ferrers”.

54. Exp. 717/2019/EG_SA – Deixar sense efecte, per no presentar la justificació de l’activitat, la 
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 30 de juny de 2014 per l’activitat 
“Cap de setmana casteller a Vilafranca, dels Pallagos del Conflent Catalunya Nord-Entitat Casal 
del conflent”.

55. Exp. 718/2019/EG_SA – Deixar sense efecte, per no presentar la justificació de l’activitat, la 
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 17 de maig de 2016 per l’activitat 
“62è tradicional Concert d’Orgue de Sant Esteve”.

56. Exp. 719/2019/EG_SA – Deixar sense efecte, per no presentar la justificació de l’activitat, la 
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 5 de setembre de 2016 a 
l’ASSOCIACIÓ SONS MUSICALS per l’activitat “Concert Cantata”.

57. Exp. 720/2019/EG_SA - Deixar sense efecte, per no presentar la justificació de l’activitat, la 
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 10 de juliol de 2017 a la FUNDACIÓ 
PRIVADA FUTURA LOCAL per l’activitat “L’Auca del Petit Xarel·lo”.

58. Exp. 111/2019/EG_CON – Subscriure amb el CINE CLUB VILAFRANCA conveni per a l’any 
2019.

59. Exp. 112/2019/EG_CON – Subscriure amb el Ball de Capgrossos de Vilafranca conveni en 
concepte d’ajut pel seu funcionament.

60. Exp. 113/2019/EG_CON – Aprovar l’addenda al contracte aprovat i signat amb el CONSORCI 
DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA que regula les condicions del Concert participatiu de Cantània 
“A DE BROSSA” durant el curs 2018-2019.

61.Exp. 117/2019/EG_CON – Subscriure amb la COLLA CASTELLERA XICOTS DE VILAFRANCA 
conveni de col·laboració per a l’any 2019.

62. Exp. 86/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació pel lloguer de tres carrosses per a la 
cavalcada anual dels Reis d’Orient.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Recursos Humans i Organització

63. Exp. 62/2019/RH_CN – Contractar a un treballador en la modalitat d’interinitat fins a la provisió 
reglamentària de la plaça i amb categoria laboral d’Operari de Manteniment General.

64. Exp. 64/2019/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i de 
muntatge i desmuntatge durant el mes d’agost, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

65. Exp. 59/2019/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 d’Operari/a Manteniment General.

66. Exp. 60/2019/RH_CN – Nomenar funcionari interí fins a la provisió reglamentària de la plaça  de 
Cap de Grup adscrita al Servei de Via Pública.

67. Exp. 2/2019/RH_EX – Atorgar a una treballadora una ampliació de l’exedència voluntària per tenir 
cura d’un fill/a, amb reserva del lloc de treball.

68. Exp. 8/2019/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores i serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de juliol de 2019.

69. Exp. 21/2019/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant el mes de juliol de 2019.

70. Exp. 6/2019/RH_SEP - Traslladar a una treballadora al centre de treball de l’Escorxador del 
Servei de Cultura ocupant un lloc de treball d’administrativa.
Serveis Socials

71. Exp. 87/2019/CNT – Aprovar l’expedient de contractació del Servei d’Intervenció Socioeducativa 
per a adolescents i les seves famílies.
Esports

72. Exp. 116/2019/EG_CON – Aprovar amb el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS el conveni de 
col·laboració per l’organització i execució tècnica de la cursa atlètica “Mitja Espirall Vilafranca”  any 
2019.
Urbanisme

73. Exp. 110/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres del Nou Poliesportiu 
Municipal Annex a l’existent Pavelló de la Gamba.

74. Exp. 128/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 relativa a les obres de Renovació parcial de 
l’enllumenat públic substituint llumeneres existents per unes amb tecnologia LED.
Via Pública

75. Exp. 15/2019/SU_DOT – Anul·lar la circulació del carril lateral de la Font dels Alls per problemes 
en la sortida.
Promoció Econòmica

76. Exp. 2/2019/EG_APP – Aprovar el preu d’un euro per la venda de cada unitat de bossa de 
polièster plegable serigrafiada amb el logotip de la campanya Vilafranca lliure de plàstics.
Ocupació

77. Exp. 11/2019/EG_UEBM – Subscriure amb l’entitat GRUPO 2000 conveni de col·laboració per la 
utilització, segons disponibilitat, de les instal·lacions de La Fassina.

78. Exp. 12/2019/EG_UEBM – Subscriure amb la FUNDACIÓ PERE TERRÉS conveni de col·laboració 
per la utilització, segons disponibilitat, de les instal·lacions de La Fassina.
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79. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
Punts inclosos per via d’urgència
Urbanisme

80.Exp. 77/2019/EG_CON - Aprovar i subscriure amb el CLUB PATÍ VILAFRANCA conveni de 
col·laboració per l’ús de l’habitatge situat al C. Palma, núm. 24, 3r 2a.
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