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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

Núm. :  33/2019
Caràcter: ordinari
Data: 23 de setembre de 2019
Horari: de 8.30  a  10.00
Lloc: Casa de la Vila

Assistents

Pere Regull i Riba, alcalde
Francisco Romero i Gamarra, regidor
Aureli Ruiz i Milà, regidor
Ramon Zaballa i Serra, regidor
Joan Manel Montfort i Guasch, regidor
Lourdes Sánchez López, regidora
Ricard Rafecas Ruiz, regidor

(sense vot)

Eduard Marcó i Alberti, secretari general
Antoni Peiret de Antonio, interventor general

Desenvolupament de la sessió

L’alcalde obre la sessió i el secretari llegeix l'esborrany de l'acta anterior, i S’ACORDA:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

A continuació s'adopten per unanimitat els acords següents:

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA
ACTIVITATS GENERALS

2. Exp. 27/2019/SEC_RP
Atesa la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. Ramon Sans 
Juve, actuant en el seu nom i representació la Lletrada Anna M. Tarragó Barbadillo, 
contra aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès pels danys patits en el seu 
vehicle, com a conseqüència de la caiguda d’un arbre,  tot d’acord amb els següents,

Antecedents administratius

El dia 17/05/2019 va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament un 
escrit de la persona interessada en el qual es demana la responsabilitat patrimonial 
d’aquesta Administració pels danys que es van ocasionar en el turisme matrícula 
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7211-FXP, amb motiu de la caiguda d’un arbre quan estava estacionat en el pàrquing, 
prop de l’Espiga, el dia 28/01/2019, a les 15:58 h. 

Els fets, titularitat del turisme i danys consten documentats a l’informe d’intervenció 
de la Policia Local  H-1142/2019, i en la documental que s’acompanya amb l’escrit de 
reclamació.

Ha estat notificada l’asseguradora de la responsabilitat civil i patrimonial d’aquesta 
Administració, MAPFRE, si bé, els danys peritats per l’asseguradora pugen a 662,37 
euros.

Atès l’exposat, es considera suficientment  documentat l’e.a. a efectes de la seva 
resolució, en base a les següents,

Consideracions jurídiques

Primera. La institució de la responsabilitat patrimonial de les Administracions 
públiques té el seu fonament normatiu en l’article 106.2 de la Constitució, precepte 
que estableix el dret de les persones particulars, en els termes que prevegi la llei i 
tret dels casos de força major, a ser indemnitzades per lesions patides en qualsevol 
bé o dret, si la lesió és una conseqüència del funcionament dels serveis públics. En 
termes similars s’expressa l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic

En el nostre sistema jurídic, la responsabilitat de l’Administració té una naturalesa 
directa i objectiva, de manera que neix sempre que es produeixen danys que els 
particulars no tenen el deure jurídic de suportar, com a conseqüència del 
funcionament dels serveis públics o de l’activitat administrativa (per acció o per o 
missió) en sentit ampli, i no s’ha d’acreditar que aquests serveis han funcionat de 
manera anòmala, o amb culpa en la conducta dels seus responsables.

Els danys han de ser reals i efectius, avaluables econòmicament i individualitzats, i ha 
d’existir per tal que neixi el deure d’indemnitzar una clara relació de causalitat entre 
l’actuació de l’Administració i el dany.

Segona. La persona interessada reclama per la caiguda d’un arbre sobre el seu 
turisme quan estava estacionat en la via pública. La reclamació es basa en l’informe 
de la Policia Local  i en l’informe tècnic pericial de l’asseguradora del vehicle REALE 
SEGUROS GENERALES. Tots dos informes confirmen els fets i la relació de danys.

Tercer. Per tant, d’acord amb Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC)es adient indemnitzar a la 
persona reclamant, atesa la relació de causalitat entre els danys produïts en el seu 
vehicle i la caiguda d’una branca d’un arbre situat a la via pública.

En base a l’anterior, S’ACORDA:

Estimar, per les raons exposades, la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada contra aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel  Sr. Ramon Sans 
Juve, actuant en el seu nom i representació la Lletrada Anna M. Tarragó Barbadillo.
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Indemnitzar a la persona reclamant en la quantitat de 662,37 euros, amb càrrec a la 
partida 2.92001.22401.

Notificar aquesta resolució a la representació Lletrada de la persona interessada i a 
l’asseguradora MAPFRE a efectes de l’arxiu del sinistre.

3. Exp. 49/2019/SEC_RP
Atesa la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  el dia 01/02/2019, pel 
Sr. ZARIOH ABDELKARIM, d’acord amb els següents,

Antecedents administratius

La persona interessada manifesta que va rebre un cop en el seu cap amb la porta 
d’un garatge d’una casa el dia 11/11/2018, a prop de les 16:30 h, quan caminava pel 
carrer de Sant Pere, a l’alçada del nº 65 i demana una indemnització.

Consideracions jurídiques

Tot i que la sol·licitud va ser enregistrada i que s’ha donat el tràmit administratiu 
adients a través del present expedient, els presumptes fets i les seves conseqüències 
no són objecte de les competències administratives d’aquest adjuntament quan a la 
exigència de responsabilitat patrimonial.

La institució de la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques té el 
seu fonament normatiu en l’article 106.2 de la Constitució, precepte que estableix el 
dret de les persones particulars, en els termes que prevegi la llei i tret dels casos de 
força major, a ser indemnitzades per lesions patides en qualsevol bé o dret, si la lesió 
és una conseqüència del funcionament dels serveis públics. En termes similars 
s’expressa l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic

En el nostre sistema jurídic, la responsabilitat de l’Administració té una naturalesa 
directa i objectiva, de manera que neix sempre que es produeixen danys que els 
particulars no tenen el deure jurídic de suportar, com a conseqüència del 
funcionament dels serveis públics o de l’activitat administrativa (per acció o per o 
missió) en sentit ampli, i no s’ha d’acreditar que aquests serveis han funcionat de 
manera anòmala, o amb culpa en la conducta dels seus responsables.

Els danys han de ser reals i efectius, avaluables econòmicament i individualitzats, i ha 
d’existir per tal que neixi el deure d’indemnitzar una clara relació de causalitat entre 
l’actuació de l’Administració i el dany.

La persona interessada presenta una sol·licitud reclamant una indemnització pels 
danys patits arrel d’un cop que va rebre amb una porta d’un garatge, sense que es 
pugui deduir cap acció u omissió, directa o indirecta, en relació a aquesta 
Administració.
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Per tant, d’acord amb Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPAC), no es adient admetre la present 
reclamació.

Per això, S’ACORDA:

Desestimat, per les raons exposades, la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada contra aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel Sr. ZARIOH 
ABDELKARIM.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

4. Exp. 98/2019/CNT
En data 26 de setembre de 2018 es va formalitzar el contracte administratiu de 
l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, adjudicat al MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, 
des del 27 de setembre de 2018, fins el 26 de setembre de 2019, per import de 
18.935,71€ (impostos inclosos), segons expedient número 80/2018/CNT.

El plec de clàusules administratives preveu 1 única pròrroga d’una anualitat de 
durada.

S’ha iniciat la tramitació de l’expedient 97/2019/CNT, referent la nova licitació de 
l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, que es preveu es pugui adjudicar 
en els propers 3 mesos. 

Segons informe del servei competent la presentació del servei de la pòlissa actual 
(0961870012666),  ha estat valorada favorablement  i l’empresa adjudicatària 
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, presenta un proposta 
per prorrogar la pòlissa actual per un període de 3 mesos, del 27 de setembre de 
2019, fins el 26 de desembre de 2019, en les mateixes condicions de la pòlissa 
vigent. 

Vist l’article 29.4 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

La competència per a contractar aquest servei correspon a aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

ACORDA:

Primer.- Adjudicar pròrroga del contracte que es va adjudicar segons expedient 
número 80/2018/CNT, de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (número de pòlissa 0961870012666), per el 
període del 27  de setembre de 2019 fins al  26 de desembre de 2019, segons 
expedient de pròrroga número 98/2019/CNT, a l’empresa MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, amb CIF A28141935, per un import 
total de 4.733,93€ (impostos inclosos).
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Segon.- Autoritzar la despesa per import de 4.733,93€, impostos inclosos, amb càrrec 
a la partida pressupostària 2.92001.22400 del pressupost municipal vigent. 

Tercer.- Notificar aquest acord de pròrroga a l’adjudicatari, a la Intervenció general i a 
la persona designada com a responsable del contracte, i publicar-lo en el perfil de 
contractant d’aquest Ajuntament (www.vilafranca.cat/licitacions) i al registre públic de 
contractes.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
5. Exp. 63/2019/RH_CN

Atesa la sol·licitud presentada per la senyora Adela Viñas Mas, amb número de 
referència 2019019902, en què sol·licita reingressar a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, donant per finalitzada la situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitats arrel de la permuta concedida per Decret d’Alcaldia de data 25 de 
maig de 2010.

Atesa l’existència de vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, 
escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe Policia Local, 
categoria Agent de Policia.

Atès que les sol·licituds de reingrés al servei actiu s’hauran d’estimar en el cas que hi 
hagi vacant dotada pressupostàriament, complint la senyora Viñas  la resta de 
condicions establertes a la normativa en matèria de funció pública.

Atès que la senyora Viñas ha superat la revisió mèdica i l’avaluació psicotècnica 
pertinent d’acord amb l'article 42.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals i l'article 24 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'armament de les policies locals.

Atès l’informe de la cap del servei de Recursos Humans i Organització.

Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019, en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Primer.- Estimar la petició de reingrés de la senyora Adela Viñas Mas en aquest 
Ajuntament, amb data d’efectes 1 d’octubre de 2019, a partir de la qual se la 
considerarà en situació administrativa de servei actiu a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, ocupant una plaça d’Agent de Policia Local, de la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament, escala administració especial, sotsescala serveis 
especials, classe Policia Local, categoria Agent de Policia (C1 16), amb un salari 
mensual de 2.236,72 €. 

Segon.- Les despeses associades a aquest Acord aniran a càrrec de les partides 
pressupostàries 1 13201 12010 (Personal funcionari - Retribucions bàsiques Policia 
Local) i 1 13201 12110 (Personal funcionari – Retribucions complementàries Policia 
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Local). L’hi correspondrà la retribució ordinària del lloc de treball d’Agent de Policia 
d’acord amb el pressupost municipal.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la senyora Adela Viñas Mas, a la Policia Local, 
a la Intervenció General i a la representació del personal.

6. Exp. 72/2019/RH_CN
Atès que actualment la senyora Ursina Ortoll Regull està prestant serveis al servei 
d’Urbanisme mitjançant un contracte eventual per circumstàncies de la producció que 
finalitza el proper 25 de setembre de 2019.

Atesa l’avaluació positiva del desenvolupament professional de la senyora Ortoll 
durant tot aquest temps, existent ara una plaça vacant amb caràcter permanent.

Atesa l’existència d’una borsa d’auxiliars administratius per tal de realitzar 
nomenaments interins, constituïda d’acord amb allò previst Títol IV, Capítol I del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de  l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic.

Atès que la senyora Ortoll forma part de l’esmentada borsa i ha mostrat la seva 
conformitat per ocupar l’esmentada plaça.

Atès allò previst en l’article 10.1 a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que 
permet realitzar nomenaments de funcionaris interins quan no sigui possible la seva 
cobertura pels funcionaris de carrera.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 8 de febrer una instrucció 
interna per a la gestió de les contractacions temporals, que permet que es pugui 
realitzar un contracte temporal en el següent supòsit:

- Per a la cobertura transitòria de llocs de treballs vacants adscrits a àmbits 
funcionals o servies que, pel seu nombre reduït d’efectius o per les seves 
especialitats funcionals, o per les càrregues de treball, la seva ocupació es 
consideri prioritària per garantir el funcionament adequat dels serveis, sempre i 
quan s’hagin esgotat amb caràcter previ altres solucions a la seva absència.

Atès l’informe de la Cap del servei d’Urbanisme i de la Cap del Servei de Recursos 
Humans i Organització.

Ateses les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA

Primer.- Nomenar funcionària interina fins a la provisió reglamentària de la plaça, en 
el marc de la corresponent Oferta Publica d’Ocupació, la senyora Ursina Ortoll Regull, 
amb DNI 47639245N, com a Auxiliar Administratiu/va (plaça referència 60715), dins 
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l’Escala d’Administració General, subescala Auxiliar (C2 14), jornada complerta, data 
d’efectes 26 de setembre de 2019 i un salari brut mensual de 1.442,34 € mensuals. 

Segon.- Establir que la despesa d’aquesta contractació anirà a càrrec de les partides 
pressupostàries 4 15000 12010 (Personal funcionari – Retribucions bàsiques Serveis 
Urbanístics) i 4 15000 12110 (Personal funcionari – Retribucions complementàries 
Serveis Urbanístics).

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Acord a la senyora Ursina Ortoll Regull, a Urbanisme, 
a la Intervenció General i a la representació del personal.

7. Exp. 73/2019/RH_CN
Atès que el Servei d’Ocupació i Formació dissenya i implementa el PFI (Programa de 
Formació i Inserció) abans PQPI, que té per objectiu formar joves de 16 a 25 anys 
que no han obtingut el graduat en ESO amb la finalitat d’aconseguir la reinserció 
acadèmica o la transició al món del treball.

Atès que els programes de formació i inserció tenen una finalitat educativa, formativa 
i professionalitzadora i proporcionen a l’alumnat el desenvolupament personal i 
l’adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral 
satisfactòria, així com ampliar les seves competències bàsiques per seguir els estudis 
en els ensenyaments d’educació secundaria obligatòria (ESO) o de formació 
professional (CFGM).

Atesa la necessitat de contractar un professional expert docent especialista en l’àmbit 
de formació amb coneixements de metodologies pedagògiques pel desenvolupament 
de les tasques de seguiment i tutoria del període de pràctiques a les empreses i de la 
formació professionalitzadora.

Atès que s’ha portat a terme el corresponent procés de selecció de beneficiaris/àries, 
conjuntament amb el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament i basant-nos en els 
demandants d’ocupació que consten a la base de dades XALOC de la Diputació de 
Barcelona, gestionada per l’Oficina Municipal de Treball de l’Ajuntament de Vilafranca, 
i essent la única persona que reuneix el perfil requerit.

Atès que la Sra. Gemma Riera Puig reuneix els requisits establerts per a fer-se càrrec 
de tutorització de les pràctiques a les empreses i de la formació professionalitzadora, i 
un cop valorada tant la formació requerida, l’experiència laboral de l’especialitat, 
l’experiència docent en l’especialitat i amb joves entre d’altres ítems.

Atesos els informes de la Cap d’Ocupació i de la Cap del servei de Recursos Humans i 
Organització.

Atès allò previst en l’article 15.1 a) de l’Estatut dels Treballadors i l’article 2 del Reial 
Decret 2720/1998, de 18 de desembre que regulen els contractes per obra o servei 
determinat, sent que l’execució de l’obra esmentada en el primer paràgraf d’aquest 
acord compleix els requisits establerts a la legislació per legitimar la celebració 
d’aquest tipus de contracte.
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Atès les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’Alcaldia de 17 de juny de 2019, en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Primer.- Contractar la Sra. Gemma Riera Puig, mitjançant un contracte laboral 
temporal per obra i/o servei determinat, amb DNI 77315429D, a partir del dia 1 
d’octubre de 2019 i fins el 17 de juliol de 2020, jornada complerta i categoria laboral 
de Tècnic/a d’Ofici del Programa de Formació i Inserció.

Segon.- Consignar com a despesa de contractació l’import de 1.596,96 euros 
mensuals, amb 14 pagues i imputar la despesa corresponent a les partides 
pressupostàries  5.24107.13100 i 5.24107.16000. Codi Projecte 2019 3 OMT 1 1.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada, al Servei d’Ocupació i a la 
Intervenció General.

8. Exp. 2/2019/RH_PGP
Atès que l’article 45.2 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, modificat per l’article 1.1 del Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 
de març, estableix l’obligació d’elaborar i implantar un Pla d’Igualtat per a les 
empreses de 50 o més treballadors/es, en aplicació gradual en la forma establerta per 
la disposició transitòria desena segona de la present norma, afegida al seu torn, per 
l'art. 1.3 del citat Reial decret llei 6/2019.

Atès que aquest article 45.2 de la Llei Orgànica 3/2007 ja establia l’obligació 
d’elaborar i implantar un Pla d’Igualtat per a les empreses de més de 250 
treballadors/es.

Atès que la DA 7a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix 
l’obligació a les administracions públiques d’elaborar un Pla d’Igualtat.

Atès que el Pla Intern d’Igualtat 2012-2016 de l’Ajuntament de Vilafranca no es troba 
vigent, i que actualment s’està elaborant el Pla Intern d’Igualtat amb el suport extern 
de la consultoria Mit Consultoria mètodes i tècniques

Atès que per a l’elaboració d’aquest Pla Intern d’Igualtat és necessari constituir una 
Comissió d’Igualtat, que ha de ser paritària en representació del personal i de la 
Corporació, així com en representació de gènere; i que tindrà un rol de participació i 
consulta activa al llar de tot el procés. 

Atès les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2019 en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Primer.- Constituir la Comissió d’igualtat del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Vilafranca, formada per les següents persones:
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- En representació de la Corporació:

 Francesc Giralt Fernández
 Almudena Pedreño Bueno
 Francesc Xavier Senabre Via
 Albert Romero Pizarro
 Eva Millas Toboso
 Ester Boher Vera 

- En representació de la Junta de personal:
 Marco Antonio Ocon Contreras
 Juan Fco. Martin Iglesias
 Begoña Martínez Novo

- En representació del Comitè d’empresa:
 Montserrat Pitarch Marcos
 Amanda López Morte
 Sergio Máximo Giménez

Segon.- Donar trasllat d’aquest Acord a les persones interessades i a la representació 
del personal.

9. Exp. 9/2019/RH_SX
Atesa la realització de serveis extraordinaris d’acord amb els informes annexes que 
acompanyen aquest Acord, realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest 
Ajuntament durant el mes d’agost de 2019.

Atès allò previst a l’article 19 del Conveni col·lectiu i l’Acord de condicions dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019, en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) realitzats pel 
personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes d’agost de 2019, als 
efectes d’imputar-los dins la nòmina corresponent al mes de setembre de 2019, per 
un import total de 8.672’82 €.

10.Exp. 22/2019/RH_CG
Atesa la realització de treballs especials com nocturnitats, festius, assistències a 
judicis o treballs especials durant el mes d’agost de 2019.

Atès allò previst a l’article 19 del Conveni col·lectiu i l’Acord de condicions dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019, en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Aprovar la relació de treballs especials, com ara nocturnitats, festius, assistències a 
judicis i complements, realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament 
durant el mes d’agost de 2019, als efectes d'imputar-los dins la nòmina corresponent 
al mes de setembre de 2019, per un import total de 77.284’70 €.
          

HISENDA
11.Exp. 64/2019/HIS_DTP

Atès la sol·licitud  de la Sra. ROSA COLET FERNÀNDEZ en la que demana la 
bonificació de la quota de l’Impost sobre béns immobles urbans per família nombrosa, 
presentada per a famílies que tenen reconeguda la condició de família monoparental, 
per la finca del carrer Les Cabanyes, 14,1er.  

Atès que aquesta sol·licitud s’empara en l’article 5è., apartat 4 de l’Ordenança fiscal 
núm. 26 de l’impost sobre béns immobles que diu  literalment “tindran dret a una 
bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que ostentin 
la condició de família nombrosa amb títol acreditatiu, o monoparental amb dos o més 
fills a càrrec,  sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual 
de la família i els seus membres hi estiguin empadronats.” 

 
Atès que la Sra. ROSA COLET FERNÀNDEZ  ha presentat la documentació on es 
comprova que acompleix amb les condicions que s’estableixen en la Ordenança Fiscal. 

En virtut de l’acord del Ple de la Corporació del dia 22 de desembre de 2009 de reserva 
de facultats d’aprovar determinades actuacions singulars i per tot lo exposat,

S’ACORDA,

PRIMER.- Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de béns 
immobles, en aplicació de l’article 5è. apartat 4. de l’Ordenança fiscal número 26 a la 
Sra. ROSA COLET FERNÀNDEZ, per la finca del carrer Les Cabanyes, n. 14, 1er.. 

SEGON.- Notificar aquest acord l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL      
DRETS SOCIALS

12.Exp. 721/2019/EG_SA
Atès que l’entitat  Rotary Club de Vilafranca del Penedès organitza anualment la “Nit 
Solidària”, en benefici de projectes socials diferents. 

Atès que l’edició de la Nit Solidària 2019 del Rotary Club de Vilafranca del Penedès és a 
benefici de la Creu Roja, per col·laborar en el finançament de la compra d’un nou vehicle 
per realitzar els serveis preventius a Vilafranca i comarca. 
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. David Amorós Alcaraz, en nom del Rotary Club de 
Vilafranca del Penedès, en la que demana la col·laboració d’aquest Ajuntament i atès 
que en el pressupost municipal hi ha una partida destinada a col·laborar amb 
l’organització de l’edició anual de la Nit Solidària, organitzada pel Rotary Club de 
Vilafranca del Penedès.

S’ACORDA:

Atorgar a l’entitat ROTARY CLUB de Vilafranca del Penedès l’import de 3.500,00 €, en 
concepte de col·laboració d’aquest Ajuntament amb l’organització de l’Edició de la Nit 
Solidària d’aquest any, que es va celebrar el dia 7 de juny de 2019 i que serà a benefici 
de Creu Roja Alt Penedès.     

Assignar la despesa amb càrrec a les partides següents del pressupost municipal vigent:

- 3.000 euros, a càrrec de la partida 3.23102.48900 i
-    500 euros, a càrrec de la partida 5.92501.48900.

13.Exp. 78/2019/CNT
La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2019, va aprovar 
l’expedient administratiu i el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars del contracte pel servei d’alimentació de l’Alberg municipal de 
Joventut que inclou el servei de càtering social.

L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant en data 23 de juliol de 
2019 i durant el termini de presentació de propostes es van presentar les següents:

 GAUDIUM SERHS, SL en data 03/09/2019 a les 18:07:08

La mesa de contractació es va reunir en data 9 de setembre de 2019 per a la 
qualificació del sobre 1 i obertura del sobre 2 i en data 16 de setembre de 2019 per a 
la valoració del sobre 2 i celebració de l’acte públic d’obertura i valoració del sobre 3, 
acordant proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte pel servei 
d’alimentació de l’Alberg municipal de Joventut que inclou el servei de càtering social 
d’acord amb el següent ordre de classificació:

 GAUDIUM SERHS, SL 62,86 punts

La clàusula 2.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta 
contractació estableix que “la mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, 
les proposicions presentades i elevarà aquesta proposta a l’òrgan de contractació.

En data 13 de setembre de 2019 s’ha obtingut Certificat del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya de l’empresa GAUDIUM SERHS, 
SL en el qual consten les dades d’aptitud i capacitat de la mateixa i de la solvència 
econòmica i financera i tècnica i professional.
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De conformitat amb l’article 107.1 de la Llei 9/2017 i l’article 7.4 de l’ordre 
PCI/566/2019 per la que s’aprova el pla per l’impuls de la contractació pública 
socialment responsable, s’eximeix a l’adjudicatari la constitució de la garantia 
definitiva.

La competència per a contractar les obres correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

Atès que s'ha elaborat l'expedient de contractació adient, s' ACORDA:

Primer.- Adjudicar el contracte pel servei d’alimentació de l’Alberg municipal de 
Joventut que inclou el servei de càtering social a favor de l’empresa GAUDIUM 
SERHS, SL per un import total de 104.671,42 € IVA inclòs (95.155,84 € més 9.515,58 
€ corresponents a IVA)

Segon.- Disposar la despesa pels imports i amb càrrec a les partides pressupostàries 
que a continuació s’indiquen, pels mesos d’octubre a desembre de 2019.

 3.33702.22699 Alberg Municipal de Joventut   5.433,38 € (IVA inclòs)
 3.23103.22799 Càtering Social 20.734,46 € (IVA inclòs)

Tercer.- Preveure la despesa pels mesos de gener a setembre de 2020 pels següents 
imports i partides pressupostàries:

 3.33702.22699 Alberg Municipal de Joventut 16.300,20 € (IVA inclòs)
 3.23103.22799 Càtering Social 62.203,38 € (IVA inclòs)

Quart.- Notificar a GAUDIUM SERHS, SL que, de conformitat amb l’article 153.3 LCSP 
i atès que es tracta d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, aquest no es podrà formalitzar abans que transcorrin 15 dies hàbils des 
de la remissió de la notificació d’adjudicació.

Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic.

ESPORTS
14.Exp. 116/2019/EG_CON

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca té establert un conveni de col·laboració amb el 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès, en concepte de col·laboració tècnica en 
l’organització de la Mitja Marató Espirall-Vilafranca per a l’exercici 2019. Aquest 
conveni va ser aprovat per decret d’alcaldia el 8 d’agost de 2019 i ratificat 
posteriorment per la Junta de Govern Local el dia 26 del mateix mes. 

Vist l’informe tècnic d’Esports, del que es desprèn: 
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- Que l’Ajuntament de Vilafranca ha establert per l’edició 2019 de la Mitja Marató 
Espirall-Vilafranca el següent nombre de participants màxims per les diferents 
activitats esportives de l’esdeveniment:

o Participants a la Mitja Marató:  1.200 participants
o Participants a la Mitja Petita:     1.000 participants
o Participants a la Mitja Jove:          300 participants

- Que el conveni preveu què l’Ajuntament de Vilafranca satisfarà al Consell 
Esportiu de l’Alt Penedès una aportació econòmica segons els criteris següents: 
Una aportació variable, en funció del nombre total de participants màxims 
establert per l’Ajuntament de Vilafranca, per cada activitat inclosa en 
l’esdeveniment, en base a la relació de 6,50 euros per participant: participants a 
la Mitja Marató Espirall Vilafranca, participants a la Mitja Petita i participants a la 
Mitja Jove.

- Que l’aportació que ha de realitzar l’Ajuntament és de 16.250,00 € (2.500 
participants màxims x 6,5 €/participant).

Atès que el conveni preveu que l’aportació econòmica s’efectuarà prèviament a la 
realització de l’esdeveniment, per tal de facilitar la gestió i el finançament de les 
col·laboracions, i d’altra banda el Consell Esportiu de l’Alt Penedès haurà de justificar 
posteriorment les despeses que ha efectuat per l’execució dels acords del present 
conveni i presentarà una memòria valorativa de la seva col·laboració en 
l’esdeveniment.

S’ACORDA:

Aprovar la liquidació i pagament de l’import de 16.250,00 € al Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès, en concepte d’aportació municipal, establerta en el conveni que regeix per 
l’organització i execució tècnica de la cursa atlètica “Mitja Espirall Vilafranca” durant 
l’any 2019.

Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3.34101.48900 del pressupost municipal 
vigent.

JOVENTUT
15.Exp. 120/2019/EG_CON

Atès que l’associació juvenil COL·MU, Col·lectiu Musical de Vilafranca del Penedès, és 
una associació juvenil inscrita al registre municipal d’entitats, que es va constituir el 
2009 a partir de les inquietuds musicals i culturals d’un grup de joves que pretenien 
promoure i fomentar la cultura musical juvenil de i per a la vila. 

Atès que COL·MU ha tornat a presentar aquest any, a la Regidoria de Joventut, un 
projecte de jornades vilafranquines de cultura jamaicana “Kingston Hits The Town”, 
conjuntament amb el col·lectiu juvenil High Fyah Risk, responsable del programa 
setmanal de ràdio que porta el mateix nom i que des de fa 4 anys s’emet per Ràdio 
Vilafranca.
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Atès l’informe tècnic en sentit favorable a l’establiment d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’associació juvenil COL·MU pel 
desenvolupament d’aquest projecte cultural de caràcter juvenil.

S’ACORDA:

Subscriure conveni de col·laboració per al 2019, comprensiu de cinc clàusules, entre 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’associació juvenil COL·MU, Col·lectiu 
Musical de Vilafranca del Penedès, per dur a terme la quarta edició del projecte de 
jornades vilafranquines de cultura jamaicana sota el nom de “Kingston Hits The 
Town”. 

Segons la clàusula primera del conveni, aquest Ajuntament farà una aportació de 
1.950 euros a l’associació juvenil COL·MU, prèvia acreditació de no tenir deutes 
pendents amb la Seguretat Social ni amb hisenda, tal com estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

L’import de la subvenció es satisfarà de la següent manera: el 50% en el moment de 
la signatura del conveni, per tal que l’entitat pugui fer front a part dels costos inicials, 
i l’altre 50% es satisfarà a partir de la presentació de la justificació de la totalitat de 
l’activitat subvencionada.

La justificació es farà abans del 31 de gener de 2020, per mitjà d’un compte 
justificatiu, en el qual s’hauran d’incloure els justificants de la despesa i una memòria 
del projecte amb un compte de resultats.

Assignar la despesa amb càrrec a la partida 3.33701.48905 del pressupost municipal 
vigent. 

Facultar l’alcalde i el regidor de Joventut per signar aquest conveni.

16.Exp. 3091/2019/CMN
Atès que el servei de Joventut té la necessitat de contractar el subministrament i 
instal·lació de maquinària diversa, per al servei de cuina i self service de l’Alberg 
municipal de Joventut, segons expedient núm. 3091/2019/CMN. 

Atès que el contracte, pel seu import, s’ha de considerar de caràcter menor d’acord 
amb l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.

Atès que la competència per a contractar correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb la Llei de contractes del sector públic i amb el decret de delegació 
d’atribucions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

Atès l’informe del Servei de Compres, en el sentit que un cop fetes les valoracions 
oportunes ha formulat una proposta d’adjudicació a favor de l’empresa MP DICLESA 
SL, la qual proposta s’accepta, s’

ACORDA:
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1. Adjudicar a l’empresa MP DICLESA SL, amb CIF B02303006, el subministrament i 
instal·lació de maquinària diversa per al servei de cuina i self service de l’Alberg 
municipal de Joventut, segons expedient 3091/2019/CMN i d’acord amb el 
pressupost rebut el 30 de juliol, per un import total de 15.223,71€, IVA inclòs.

2. Imputar la despesa amb càrrec a la partida 3.33702.63200 del pressupost 
municipal vigent.

En l’execució d’aquest contracte el contractista resta obligat al compliment de les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, social i de seguretat i 
salut en el treball. El compliment dels deures laborals i socials esmentats, amb 
inclusió del pagament puntual dels salaris del personal empleat i adscrit a les 
prestacions contractades, és una condició essencial d’execució del contracte, i la 
seva contravenció pot comportar la seva resolució per causa imputable al 
contractista, sense dret a indemnització.

3. Notificar aquest acord d’adjudicació a totes les empreses que han formulat 
ofertes.

ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS             
URBANISME

17.Exp. 29/2019/URB_OMA
Concedir la llicència urbanística (obres majors) sol·licitada per XAVIER ESPARÓ 
ENRIQUE en nom de FÈLIX ORTIZ MARTÍ, amb la finalitat de realitzar obres 
d’enderroc de l’edificació existent i nova construcció d’un habitatge unifamiliar, en 
l'immoble situat al c/ Migdia, núm. 41. La llicència s’atorga d’acord amb els termes 
resultants del projecte i de la resta de la documentació tècnica aportats juntament 
amb la sol·licitud, atès que les previsions del projecte s’ajusten a les condicions del 
planejament urbanístic vigent aplicable, i singularment al Pla d’ordenació urbanística 
municipal i resta subjecta a les condicions generals reguladores de les llicències 
d'obres, aprovades per aquest ajuntament el dia 7 de setembre de 2012, un exemplar 
de les quals es lliurarà a les persones interessades juntament amb aquest acord. 
D’altra banda, la certificació o el trasllat d’aquest acord equival a la llicència 
urbanística, sense necessitat de cap altre document complementari.

L’expedient municipal corresponent és el núm. 29/URB_OMA d’obres majors.

La base imposable a efectes de les Ordenances fiscals d’aquest ajuntament és de 
210.958,57 €. L’import de la garantia que s’ha d’aportar per assegurar la reposició 
dels serveis públics és de 1.200 €.

En compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, segons la normativa nova PRECAT 20, es 
substitueix la fiança per un document d’acceptació de dipòsit signat per un gestor 
autoritzat.
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L’execució de les obres exigeix el compliment de la Llei del patrimoni cultural i de les 
normes que la desenvolupen, en el cas que apareguin indicis de restes 
arqueològiques.

Si per a la seva execució es requereix l’ocupació de la via pública, les obres no es 
podran iniciar fins que s’hagi sol·licitat i obtingut la llicència municipal preceptiva per 
a portar a terme aquesta ocupació.

18.Exp. 57/2019/URB_OMA
Concedir la llicència urbanística (obres majors) sol·licitada per XAVIER BRUFAU 
NIUBÓ, en nom de ANTONIO ALMANZA GIRALDO I CARMEN PALAU DOMENECH amb 
la finalitat de realitzar obres de construcció d’un edifici unifamiliar de nova planta  en 
l'immoble situat al c/ Montserrat, núm. 45 bis. La llicència s’atorga d’acord amb els 
termes resultants del projecte i de la resta de la documentació tècnica aportats 
juntament amb la sol·licitud, atès que les previsions del projecte s’ajusten a les 
condicions del planejament urbanístic vigent aplicable, i singularment al Pla 
d’ordenació urbanística municipal i resta subjecta a les condicions generals 
reguladores de les llicències d'obres, aprovades per aquest ajuntament el dia 7 de 
setembre de 2012, un exemplar de les quals es lliurarà a les persones interessades 
juntament amb aquest acord. D’altra banda, la certificació o el trasllat d’aquest acord 
equival a la llicència urbanística, sense necessitat de cap altre document 
complementari.

L’expedient municipal corresponent és el núm. 57/2019/URB_OMA d’obres majors.

El projecte tècnic presentat, i d’acord amb el qual es concedeix la llicència urbanística, 
està visat pel Col·legi professional competent amb el núm. 2019003870.

La base imposable a efectes de les Ordenances fiscals d’aquest ajuntament és de 
131.656,90 €. L’import de la garantia que s’ha d’aportar per assegurar la reposició 
dels serveis públics és de 1.200 €.

En compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, segons la normativa nova PRECAT 20, es 
substitueix la fiança per un document d’acceptació de dipòsit signat per un gestor 
autoritzat.

L’execució de les obres exigeix el compliment de la Llei del patrimoni cultural i de les 
normes que la desenvolupen, en el cas que apareguin indicis de restes 
arqueològiques.

Si per a la seva execució es requereix l’ocupació de la via pública, les obres no es 
podran iniciar fins que s’hagi sol·licitat i obtingut la llicència municipal preceptiva per 
a portar a terme aquesta ocupació.
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19.Exp. 68/2019/URB_OMA
Concedir la llicència urbanística (obres majors) sol·licitada per ELENA BARAMBIO 
BUISAN en nom de MARCELINO CARBONELL RAVENTÓS, amb la finalitat de realitzar 
obres de rehabilitació d’edifici amb instal·lació d’ascensor, en l'immoble situat a l’Av. 
Barcelona, núm. 22.  La llicència s’atorga d’acord amb els termes resultants del 
projecte i de la resta de la documentació tècnica aportats juntament amb la 
sol·licitud, atès que les previsions del projecte s’ajusten a les condicions del 
planejament urbanístic vigent aplicable, i singularment al Pla d’ordenació urbanística i 
resta subjecta a les condicions generals reguladores de les llicències d'obres, 
aprovades per aquest ajuntament el dia 7 de setembre de 2012, un exemplar de les 
quals es lliurarà a les persones interessades juntament amb aquest acord. D’altra 
banda, la certificació o el trasllat d’aquest acord equival a la llicència urbanística, 
sense necessitat de cap altre document complementari.

L’expedient municipal corresponent és el núm. 68/2019/URB_OMA d’obres majors.

La base imposable a efectes de les Ordenances fiscals d’aquest ajuntament és de 
171.108,22. €. L’import de la garantia que s’ha d’aportar per assegurar la reposició 
dels serveis públics és de 600€.
 
En compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, segons la normativa nova PRECAT 20, es 
substitueix la fiança per un document d’acceptació de dipòsit signat per un gestor 
autoritzat.

L’execució de les obres exigeix el compliment de la Llei del patrimoni cultural i de les 
normes que la desenvolupen, en el cas que apareguin indicis de restes 
arqueològiques.

Si per a la seva execució es requereix l’ocupació de la via pública, les obres no es 
podran iniciar fins que s’hagi sol·licitat i obtingut la llicència municipal preceptiva per 
a portar a terme aquesta ocupació.

20.Exp. 73/2019/URB_OMA
Concedir la llicència urbanística (obres majors) sol·licitada per EULÀLIA VIVÓ PARERA, 
amb la finalitat de realitzar obres de construcció d’un habitatge unifamilar de nova 
planta amb piscina, en l'immoble situat al carrer Carles Munts, núm. 17. La llicència 
s’atorga d’acord amb els termes resultants del projecte i de la resta de la 
documentació tècnica aportats juntament amb la sol·licitud, atès que les previsions 
del projecte s’ajusten a les condicions del planejament urbanístic vigent aplicable, i 
singularment al Pla d’ordenació urbanística i resta subjecta a les condicions generals 
reguladores de les llicències d'obres, aprovades per aquest ajuntament el dia 7 de 
setembre de 2012, un exemplar de les quals es lliurarà a les persones interessades 
juntament amb aquest acord. D’altra banda, la certificació o el trasllat d’aquest acord 
equival a la llicència urbanística, sense necessitat de cap altre document 
complementari.

L’expedient municipal corresponent és el núm. 73/2019/URB_OMA d’obres majors.
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El projecte tècnic presentat, i d’acord amb el qual es concedeix la llicència urbanística, 
està visat pel Col·legi professional competent amb el núm. 2019004807.

La base imposable a efectes de les Ordenances fiscals d’aquest ajuntament és de 
148.480,82 €. L’import de la garantia que s’ha d’aportar per assegurar la reposició 
dels serveis públics és de 2.400€, 

En compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels  residus de la construcció, segons la normativa nova PRECAT 20, es 
substitueix la fiança per un document d’acceptació de dipòsit signat per un gestor 
autoritzat.

L’execució de les obres exigeix el compliment de la Llei del patrimoni cultural i de les 
normes que la desenvolupen, en el cas que apareguin indicis de restes 
arqueològiques.

Si per a la seva execució es requereix l’ocupació de la via pública, les obres no es 
podran iniciar fins que s’hagi sol·licitat i obtingut la llicència municipal preceptiva per 
a portar a terme aquesta ocupació.

Segons les condicions generals de les llicències d’obres Majors, en la mateixa obra, i 
en un lloc visible des de la via pública, s’hi ha d’encastar la placa o rètol de la llicència 
que identifica l’obra, placa que  serà lliurada per l’Ajuntament previ pagament de la 
taxa, que resta subjecte al règim d’autoliquidació segons consta a l’art. 10 de  
l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per expedició de documents.

Així mateix, s’adverteix que si encara no s’ha fet efectiva l’autoliquidació provisional 
de la quota de l’Impost  sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), es disposa 
d’un termini dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’atorgament de la 
llicència urbanística, per tal de fer el pagament.  La manca de pagament de la quota 
determina l’emissió de la liquidació corresponent per part de l’administració, amb 
l’aplicació dels interessos, recàrrecs i  sancions corresponents, d’acord amb el que 
s’estableix a l’ art. 9.4 de l’ordenança fiscal núm. 28 reguladora de l’ICIO.

21.Exp. 76/2019/URB_OMA
Concedir la llicència (obres majors) sol·licitada per ENDESA DISTRIBUCION 
ELÈCTRICA SL, consistent en nova escomesa particular, les obres consisteixen en 
realitzar una nova estesa subterrània amb una afectació de 4 metres de longitud, 
instal·lant 5 metres de cablejat de 3x240 mm2 AL + 1x150 mm2 AL 0,6/1 kV, en el 
carrer de La Gornal 18, concedint-se d’acord amb els termes resultants dels projectes 
i de la resta de documentació tècnica aportats juntament amb la sol·licitud, atès que 
les previsions s’ajusten a les condicions del planejament urbanístic vigent aplicable, i 
singularment al Pla d’ordenació urbanística municipal. 

La llicència resta subjecta a les condicions generals reguladores de les llicències 
d’obres, aprovades per aquest ajuntament en data 7 de setembre de 2012, un 
exemplar de les quals es lliurarà als sol·licitants juntament amb aquest acord, i a les 
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condicions especials prescrites en l’informe emès a l’efecte pels Serveis Tècnics 
municipals obrant en l‘expedient, el qual s’aprova i es dóna per reproduït en el 
present Expedient 76/2019/URB_OMA.

La base imposable a efectes de les Ordenances fiscals d’aquest ajuntament és de 
1.481,52€.

22.  Exp. 77/2019/URB_OMA
Concedir la llicència (obres majors) sol·licitada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, 
S.L.U., per a l’ampliació la xarxa de subministrament d’electricitat mitjançant una nova 
línia subterrània de baixa tensió, en una longitud de 6 metres de rasa, afectant l’Av. 
Garraf, núm. 172  (S/R: Exp.  97759) concedint-se d’acord amb els termes resultants 
dels projectes i de la resta de documentació tècnica aportats juntament amb la 
sol·licitud, atès que les previsions s’ajusten a les condicions del planejament urbanístic 
vigent aplicable, i singularment al Pla d’ordenació urbanística municipal. La llicència 
resta subjecta a les condicions generals reguladores de les llicències d’obres, aprovades 
per aquest ajuntament en data 7 de setembre de 2012, un exemplar de les quals es 
lliurarà als sol·licitants juntament amb aquest acord, i a les condicions especials 
prescrites en l’informe emès a l’efecte pels Serveis Tècnics municipals obrant en 
l‘expedient, el qual s’aprova i es dóna per reproduït en el present Expt. d’obres majors 
77/2019/URB_OMA.

La base imposable a efectes de les Ordenances fiscals d’aquest ajuntament és de 
1.539€.

23.Exp. 17/2019/URB_RAU
Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals a petició d’Àlex Ametllé 
Gutiérrez, en nom de WILMARK TRADE, SL, de la viabilitat de les obres de reforma i 
posterior divisió horitzontal de la finca situada en el c/ General Cortijo, núm. 18, donant 
trasllat del referit informe a l’interessat.

24.Exp. 18/2019/URB_RAU
Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals a petició de MAX JANÉ 
CAMPLLONCH,  de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la finca c/ Font, núm. 
41, amb ref. Cadastral 1383705CF9718S0001DK,  donant trasllat del referit informe a 
l’interessat (EXP. 18/2019/URB_RAU)

25.Exp. 1553/2019/CMN
Presentat per l’empresa 9 COVISEN, SL, en la seva qualitat d’adjudicatari de  les 
obres de Millora de l’accessibilitat a l’església de la Mare de Deu de Fàtima, entre els 
c/ Amàlia soler i Bisbe Morgades, el Pla de Seguretat i Salud en la fase d’execució de 
l’obra, d’acord amb l’art. 7.2 del R.D. 1627/97, que estableix les disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció.

Vist l’informe elaborat per l’arquitecte tècnic Sra. M. Dolors Fernández Álvarez, en 
qualitat de coordinador de les esmentades obres, en sentit favorable a l’acceptació de 
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l’esmentat pla i formulant expressa proposta a la seva aprovació per part de 
l’Ajuntament, s’

ACORDA:

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte “obres de Millora de l’accessibilitat a 
l’església de la Mare de Deu de Fàtima, entre els c/ Amàlia soler i Bisbe Morgades  
(Exp 1553/2019/CMN),  als efectes continguts en la legislació vigent i en especial a 
les prescripcions de l’esmentat Reial Decret 1627/1997.

MEDI AMBIENT
26.Exp. 1/2018/MA_NLR

Atès que el novembre de 2018 l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) va 
aprovar el Programa de manteniment i conservació de lleres 2018-2019, que preveu 
el cofinançament de les actuacions amb l’assumpció per part de l’ACA del 80% del 
cost total de l’actuació.

Atès que la proposta presentada per Vilafranca del Penedès va ser admesa en el 
programa, tal i com es va publicar en el DOGC núm. 7658 de 6 de juliol de 2018,

Vist l'ofici de 6 d’agost de 2019 en què s’informa de la modificació del Programa per a 
permetre l’execució de les actuacions durant l’any 2020, així com el Conveni on 
s’estableixen les condicions de col·laboració i la sol·licitud de retornar el conveni 
adjunt signat digitalment per l’alcalde,

S’ACORDA:

1. Subscriure el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca i l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb l’objectiu d’executar treballs de manteniment i 
conservació de lleres situades en l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, i que executarà l’Agència Catalana de l’Àigua. L’import màxim a 
aportar per l’Ajuntament serà de 1.464,88€ (IVA inclòs), corresponent al 20% del 
cost de l’actuació. L’Agència Catalana de l’Aigua assumeix el 80% del cost de 
l’actuació, que comporta un import màxim de 4.842,58€.

2. Aprovar el conveni que consta a l’expedient i facultar l’alcalde per a la seva 
signatura en nom i representació de l’Ajuntament.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR   
CULTURA

27.Exp. 121/2019/EG_CON
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca, a través del servei de Cultura, ha gaudit de la 
cessió d’ús gratuïta de la capella de Sant Joan durant deu anys, mitjançant el conveni 
que té subscrit per als anys 2009 al 2019, per atendre la tasca de dinamització 
cultural que porta a terme, fent-se càrrec exclusivament del seu manteniment.

Vist l’informe del Servei de Cultura, del que es desprèn que ambdues parts tenen la 
voluntat d’establir una nova cessió d’ús gratuïta de la Capella de Sant Joan, a favor 
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de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la qual es formalitzarà mitjançant 
l’establiment d’un nou conveni de col·laboració entre les dues parts.

S’ACORDA:

Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la 
Parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, per regular els termes de la cessió 
d’ús gratuït de la Capella de Sant Joan, per a actes i exposicions de caire cultural i altres 
àmbits de col·laboració. L’ajuntament assumirà les despeses de manteniment i 
conservació de la Capella, així com dels subministraments i despeses diverses que es 
derivin del seu ús i activitat. La vigència del conveni s’estableix per deu anys, 
prorrogables, comptats a partir del dia 1 de maig de 2019.

En base al conveni que s’aprova, que consta de nou pactes, l’Ajuntament de Vilafranca 
aportarà durant deu anys i a partir del dia 1 de maig de 2019, l’import de 2.100,00 
euros mensuals en concepte de col·laboració amb el patrimoni cultural, i en concret amb 
les despeses ordinàries que generen els espais i elements patrimonials de què les 
parròquies disposen en bé de Vilafranca.

Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 5.33401.48917 del pressupost municipal 
vigent.

Facultar l'alcalde per signar aquest conveni.

28.Exp. 123/2019/EG_CON
Atès que l’entitat “Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les víctimes del 
nazisme d’Espanya” és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per supervivents 
dels camps de concentració i extermini del règim nazi, així com per familiars i amics 
de les víctimes del nazisme que col·laboren amb l’objectiu de fer conèixer el que hi va 
passar i recordar la memòria dels que hi varen morir i patir, per tal d’alertar als 
ciutadans d’avui, especialment els més joves, dels perills de certes ideologies que 
poden desembocar cap a la intolerància i cap a l’anul·lació dels drets de les persones i 
dels pobles.

Vist l’informe tècnic, en sentit favorable a l’establiment de conveni amb aquesta 
entitat, per recollir els punts de col·laboració entre les dues parts.

S’ACORDA:

Subscriure conveni per al 2019 entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’entitat 
Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, i 
en el seu nom i representació amb el senyor Enric Garriga Elies, president. Segons el 
conveni que s’aprova, comprensiu de vuit clàusules, l’Ajuntament de Vilafranca 
transferirà a aquesta entitat l’import de 600 euros, per contribuir en el 
desenvolupament de les activitats de l’entitat a Vilafranca del Penedès. 

Imputar la despesa a càrrec a la partida 5.92412.48901 del pressupost municipal 
vigent. 
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Facultar l'alcalde per signar aquest conveni. 

Es fa constar que és condició indispensable per a totes les entitats i/o persones que 
sol·licitin ajuts que compleixin els continguts de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de 
Vilafranca, de 17.10.06 i que incomplir-ne algun serà motiu de revocació de l’ajut 
atorgat.

Per fer efectiu aquest conveni caldrà constar, si s'escau, en el Registre municipal 
d'entitats, justificar prèviament la subvenció atorgada i donar compliment a la 
normativa vigent. D’altra banda, caldrà acreditar que l’entitat no té deutes amb la 
Seguretat Social ni amb Hisenda, tal i com estableix la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

L'import serà efectiu un cop rebut l'avís de Tresoreria.

29.Exp. 86/2019/CNT
La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’agost de 2019, va aprovar 
l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques pel lloguer de tres carrosses per a la cavalcada anual dels Reis d’Orient, 
segons expedient 86/2019/CNT

Durant el termini de 15 dies naturals establert per a la presentació de les propostes 
es van presentar les següents:

 JOSEFINA SANS ALVAREZ, en data 09/09/2019 a les 18:30:25

La mesa de contractació es va reunir en data 16 de setembre de 2019 per a la 
qualificació del sobre 1 i l’obertura del sobre 2 acordant excloure la Sra. Josefina Sans 
Alvarez del procediment de licitació per haver inclòs l’oferta econòmica en el Sobre 2.

La competència per a contractar el servei correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019

Atès que s'ha elaborat l'expedient de contractació adient, s' ACORDA:

Primer.- Declarar desert el contracte pel lloguer de tres carrosses per a la cavalcada 
anuals dels Reis d’Orient.

Segon.- Notificar aquest acord a la licitadora

Tercer.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.
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30.Exp. 95/2019/CNT
El Servei de Cultura organitza la Fàbrica de Joguines del Patge Raimon en un antic 
magatzem de vi, com un espai lúdic i interactiu adreçat al públic infantil i obert al 
públic els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2019 i 2, 3 i 4 de gener de 2020.

És necessari realitzar el disseny de l’escenografia amb muntatge i desmuntatge, 
disseny i direcció de la producció artística i teatral, vestuari i atrezzo, contractació, 
coordinació i direcció d’actors i actrius i atenció al públic visitant.

Per això, s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regeixen el contracte pel Disseny de l’escenografia amb 
muntatge i desmuntatge i disseny de la producció artística i teatral i atrezzo de la 
Fàbrica de Joguines del Patge Raimon, i existeix consignació pressupostària suficient i 
adequada per al finançament del contracte, segons expedient 95/2019/CNT

La contractació tindrà lloc per procediment obert utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació basats en el principi de millor qualitat-preu, d'acord amb la Llei 9/2017 
de Contractes del Sector Públic.

El Secretari de la Corporació ha emès informe jurídic respecte el plec de clàusules 
administratives particulars i l’expedient de contractació.

La competència per a contractar el servei correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

Atès que s'ha elaborat l'expedient de contractació adient, s' ACORDA:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació pel Disseny de l’escenografia amb 
muntatge i desmuntatge i disseny de la producció artística i teatral i atrezzo de la 
Fàbrica de Joguines del Patge Raimon, segons expedient número 95/2019/CNT. El 
preu màxim del contracte (IVA inclòs) és de 26.620,00 €.

Segon.- Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, el qual es 
consideren part integrant del contracte. Es disposa l'obertura del procediment de 
contractació, i la licitació serà anunciada en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent, d'import 26.620,00 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a la partida pressupostària 5.33401.22699 de l’exercici 2019

Quart.- Facultar al Regidor de Cultura per adoptar l’acord de classificació de les 
proposicions presentades a la licitació pel Disseny de l’escenografia amb muntatge i 
desmuntatge i disseny de la producció artística i teatral i atrezzo de la Fàbrica de 
Joguines del Patge Raimon, d’acord amb la proposta que efectuï la mesa de 
contractació.
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CERTIFICACIONS
31.Exp. 128/2018/CNT

Aprovar la certificació núm. 3, lliurada pel director de l’obra, l’enginyer industrial Sr. 
Roger Santacana Almirall, relativa a l’obres de “Renovació parcial de l’enllumenat 
públic substituint llumeneres existents per unes amb tecnologia LED” (Exp. Núm. 
128/2018/CNT) a favor de l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 
RUBATEC SA, per un import (IVA inclòs) de 48.383,28 euros.

RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

32.Exp. 115/2019/EG_CON
Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès té una llarga trajectòria respecte la 
recepció d'estudiants en pràctiques i col·laborar en el seu procés de formació, sent 
molt ben valorada aquesta experiència.

Atès que, amb data 30 de juliol de 2019, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va
signar un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès 
per tal d'acollir alumnes de cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil de l'IES 
Escola Intermunicipal del Penedès, en règim de formació en alternança i amb 
formació dual, a les llars municipals d'infants.

Atès que el Departament d'Educació no va validar el conveni en considerar que tenia 
alguns errors en el redactat, es va proposar aprovar-ne un de nou, incloent les 
modificacions introduïdes pel Departament.

Atès que la signatura del nou conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern Local 
del dia 9 de setembre de 2019.

Atès que és d'interès del Servei d'Ensenyament la recepció de 2 estudiants del CFGS 
d'Educació Infantil per tal de prestar suport a les Llars d'Infants de titularitat 
municipal.

Atès que s'ha comprovat que el contingut del conveni compleix les previsions 
normatives de la Llei 12/2009, de 12 de juliol, Decret 284/2011, d'1 de març i el Reial 
Decret 1147/2011, així com allò establert pel Reial Decret 1493/2011, de 24 
d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim 
General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de 
formació d'acord amb el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

DISPOSO:

Primer.- Aprovar la signatura dels Convenis de col·laboració educativa amb l'IES 
Escola Intermunicipal del Penedès per tal d'acollir als/les següents estudiants en la 
modalitat de Formació Professional Dual:

1. Tamimount Abdaless (llar l'Enxaneta)
2. Rebeca de las Heras Rodríguez (llar El Parquet)
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El període de pràctiques s'iniciarà el 19 de setembre de 2019 i finalitzarà el 30 de 
juny de 2020, prestant serveis de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

Segon.- Les persones participants percebran una quantia mensual equivalent al 
71,43% de l'IPREM mensual (384,18 €) que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 5 24109 22699, restant pendent que el Servei d'Ensenyament realitzi 
el traspàs corresponents de diners al Capítol I municipal pel seu abonament.

Tercer.- Sotmetre aquest decret a ratificació en la propera Junta e Govern Local.

33.Exp. 122/2019/EG_CON
Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès té una llarga trajectòria respecte la 
recepció d'estudiants en pràctiques i col·laborar en el seu procés de formació, sent 
molt ben valorada aquesta experiència.

Atès que és d'interès del Servei d'Informació i Atenció a les Dones la recepció d'un 
estudiant en pràctiques del certificat de Professionalitat de Docència de la Formació 
Professional, que imparteix el Centre Ensenyaments Tècnics Penedès CET Penedès, 
per tal de realitzar un curs de tècniques de relaxació adreçat a un col·lectiu de dones 
que estan vinculades al SIAD.

Atès que la senyora Sònia Pacheco Martín està realitzant estudis per a l'obtenció del
certificat de Professionalitat de Docència de la Formació Professional i té el perfil idoni 
per realitzar les esmentades pràctiques, volent realitzar les esmentades pràctiques.

DISPOSO:

Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració per a la formació pràctica
amb el Centre Ensenyaments Tècnics Penedès, S.L. per tal d'acollir a la senyora Sònia 
Pacheco Martín, amb NIF 77315106P, amb data d'efectes del 20 de setembre i fins al 
29 de novembre de 2019, per realitzar un total de 40 hores, d'acord amb l'horari que 
figura en el Conveni com annex a aquest Decret.

Segon.- La senyora Sònia Pacheco Martín no rebrà cap retribució econòmica per la 
realització d'aquestes pràctiques.

Tercer.- Sotmetre aquest Decret a ratificació en la propera Junta de Govern Local.

34.Exp. 247/2017/RH_CSP
Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar en data 6 de març 
de 2017 l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2017 en la qual s'incloïen 4 places 
d'Agent de la Policia Local, grup C2, de l'Escola d'Administració Especial, subescala 
comeses especials, classe Policia Local, 1 de les quals està reservada a mobilitat 
horitzontal.

Atès que el senyor Miguel Ávalo Martínez va ser nomenat funcionari en pràctiques, 
d'acord amb allò previst al punt 10è de les bases reguladores de l'esmentat procés 
selectiu, i sent que el període de pràctiques ha finalitzat amb una qualificació d'APTE.
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Atès que en el procés selectiu s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i 
el candidat reuneix totes les condicions.

DISPOSO:

Primer.- Nomenar funcionari de carrera al senyor Miguel Ávalo Martínez, dins de 
l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials, classe Policia Local i 
categoria Agent de Policia Local, amb data d'efectes 16 de setembre de 2019. 
Disposar la publicació d'aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província.

Segon.- Sotmetre aquest decret a ratificació en la propera Junta de Govern Local.

35.PRECS I PREGUNTES
No s’ha efectuat cap petició.

Punts inclosos per via d’urgència
URBANISME

36.Exp. 108/2018/URB_OMA
Atès que en data 7 gener de 2019 es va atorgar llicencia d’obres majors 
(exp.108/2018/URB_OMA) per a la construcció de dos edificis a la finca situada al 
carrer General Prim 18- carrer Coll 19, a nom de BAXTAL APLICACIONS, SL i en base 
a un projecte tècnic realitzat per ESTUDI HÈLIX.

Atès que, amb anterioritat, es va sol·licitar llicència d’obres per la mateixa finca a 
nom de GERMANTRE, SL , expedient 26/2017/URB_OMA, el qual va quedar sense 
efecte atès que la propietat en va fer la renúncia. Durant la tramitació d’aquest 
expedient, la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona va emetre 
informe el dia 20 de setembre de 2017 en referència a les restes arqueològiques 
existents en la finca.

Atès que, posteriorment, es va tramitar el nou expedient 108/2018/URB_OMA i es va 
acceptar per bo l’escrit de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona 
emès el dia 20 de setembre de 2017 ja que, tot i tractar-se de la tramitació d’un nou 
expedient amb un nou promotor, el projecte era exactament el mateix. Cal remarcar, 
però, que fins al moment present no s’ha aportar la planimetria de les restes 
arquitectòniques.

Atès que les obres d’aquests edificis no han arribat a iniciar-se.

Atès que, fins al moment present, no s’ha arribat a aportar el corresponent Full 
d’Assumeix del tècnic director de l’obra. Segons les Condicions Generals de les 
llicències d’Obres Majors (18a.) és obligatori que l’obra disposi d’una direcció 
facultativa, amb la titulació adient d’acord amb la normativa vigent.
Així doncs, a dia d’avui, no es poden efectuar obres en aquesta parcel·la.

Atès que en data 16/09/2019 es presenta un escrit a aquest Ajuntament on s’adjunta 
un nou projecte complet de l’edifici (que inclou també el Full d’Assumeix), signat per 
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l’arquitecte Antoni Armengol . En aquest escrit se sol·licita que es puguin iniciar les 
obres de construcció dels edificis projectats.

Atès que d’acord amb l’informe del Tècnic Municipal aquesta petició no pot ser 
acceptada pels següents motius:

-El projecte presenta diferències substancials respecte el projecte pel qual es va 
atorgar la llicència d’obres el dia 7 gener de 2019.

-No es pot acceptar com a vàlid informe el dia 20 de setembre de 2017 de la 
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona, ja que té data anterior a la 
data d’execució del projecte i a més es refereix a un projecte diferent efectuat per 
tècnics diferents.

-No es presenta la planimetria de les restes arqueològiques ni cap estudi concret fet 
per cap arqueòleg.

-El fet que el projecte estigui visat no justifica el compliment de la normativa 
municipal, per la qual cosa caldrà revisar tot el projecte complet (cosa que es farà en 
el moment que se sol·liciti la nova llicència d’obres majors) i, en cas que es detecti 
algun aspecte esmenable, caldrà modificar el projecte.

Per tot l’exposat,

S’ACORDA :

Desestimar la proposta d’incloure la documentació aportada, en data 16/9/2019, com 
a documentació del l’expedient. És necessari, doncs, sol·licitar una nova llicència 
d’obres majors i iniciar el tràmit per poder obtenir l’autorització per la construcció dels 
nous edificis segons el nou projecte aportat. Aquest tràmit suposarà, necessàriament, 
el trasllat de l’expedient a la Direcció de Cultura de la Generalitat per tal que emetin 
l’informe corresponent.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual lliuro, com a secretari aquesta acta.

http://www.vilafranca.cat/validacio
Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Pere Regull i Riba

Vist-i-plau l'Alcalde,
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