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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Certificacions
1. Exp. 124/2019/CNT – Retirat pel servei
Donar compte Decrets de l’Alcaldia

Gabinet d’Alcaldia
2. Exp. 16/2020/EG_SA – Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POBLE NOU conveni per a l’any 

2020.
3. Exp. 17/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARCELONETA-ST.MAGÍ conveni 

per a l’any 2020.
4. Exp. 18/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES CLOTES conveni per a 

l’any 2020.
5. Exp. 20/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MOLÍ D’EN ROVIRA conveni 

per a l’any 2020.
6. Exp. 21/2020/EG_SA – Aprovar amb l’ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS conveni per a l’any 

2020.
7. Exp. 22/2020/EG_SA - Aprovar amb el CASINO UNIÓ COMERCIAL conveni per a l’any 2020.
8. Exp. 23/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA GIRADA conveni 

per a l’any 2020.
9. Exp. 24/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL  conveni per a l’any 

2020.
10. Exp. 25/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE VILAFRANCA conveni 

per a l’any 2020.
11. Exp. 27/2020/EG_SA - Aprovar amb l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS i VEÏNES SANT JULIÀ conveni per 

a l’any 2020.
Convivència i Ciutadania

12. Exp. 13/2020/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA en el marc del Catàleg de serveis 2020.
Activitats Generals

13. Exp. 1/2020/EG_PPD – Aprovació de la Instrucció reguladora dels contractes menors.
Recursos Humans i Organització

14.Exp. 1/2020/RH_PPO – Prorrogar el contracte de dues treballadores fins el 30 de juny de 2020.
15. Exp. 2/2020/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de febrer de 2020.
16. Exp. 3/2020/RH_AC – Autoritzar a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SAU a 

actualitzar les retribucions dels seus empleats.
17. Exp. 3/2020/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de març de 2020.
18. Exp. 4/2020/RH_POR – Reafirmar l’encàrrec fet una treballadora per tal d’assumir les funcions 

de Cap d’Habitatge i de gestió de personal adscrit al servei d’habitatge.
19. Exp. 5/2020/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a un treballador fins el 9 d’abril de 

2021.
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20.Exp. 6/2020/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a una treballadora fins el 9 d’abril de 
2021.

21. Exp. 7/2020/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis a un treballador fins el 24 de març de 
2021.

22. Exp. 7/2020/RH_TRI – Reconèixer els triennis a 7 treballadors/es, venciment mes de març 
2020.

23. Exp. 8/2020/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant el mes de febrer 2020.

24. Exp. 8/2020/RH_TRI - Reconèixer els triennis a 16 treballadors/es, venciment mes d’abril 
2020.

25. Exp. 9/2020/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant al mes de març de 2020.

26. Exp. 10/2020/RH_CG – Assignar a un treballador la percepció del complement de tasques de 
major dedicació.

27. Exp. 26/2020/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 Treballadora 
Social.
Drets Socials

28.Exp. 12/2020/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA en el marc del Catàleg de serveis 2020.

29. Exp. 147/2019/EG_CON – Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’ASSOCIACIÓ 
ENTRE TOTS.

30.Exp. 179/2020/EG_SA – Concedir de manera directa a l’ASSOCIACIÓ RESSÒ: BANC 
D’ALIMENTS la subvenció destinada al finançament de les despeses relatives a l’activitat bàsica 
“Rebost Solidari”
Serveis Socials

31.Exp. 40/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte del Servei de 
Consergeria del casal d’avis de l’Espirall com a conseqüència de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19.

32. Exp. 40/2020/CNT – Aprovar la indemnització per danys i perjudicis sol·licitada per l’empresa 
NOU SET, SCCL davant la impossibilitat d’executar el contracte del Servei de Consergeria del 
casal d’avis de l’Espirall.
Esports

33.Exp. 3/2019/EG_CON – Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat FUTBOL 
CLUB VILAFRANCA.

34.Exp. 3/2020/EG_CON – Subscriure amb el CLUB PATÍ VILAFRANCA conveni de col·laboració per 
a l’any 2020.

35. Exp. 4/2019/EG_CON – Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CLUB PATÍ 
VILAFRANCA.

36.Exp. 19/2020/EG_CON - Subscriure amb el FUTBOL CLUB VILAFRANCA conveni de 
col·laboració per a l’any 2020.

37. Exp. 35/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte de consergeria i 
manteniment bàsic de les instal·lacions esportives municipals com a conseqüència de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
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38.Exp. 38/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte de gestió indirecta del 
servei públic del COMPLEX AQUÀTIC com a conseqüència de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19.

39. Exp. 47/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar els serveis de neteja de les 
instal·lacions esportives, del seu entorn, àrees d’influència i d’altres espais propis de la zona 
esportiva municipal com a conseqüència de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19.

40. Exp. 48/2020/CNT – Constatar que no procedeix donar conformitat a la suspensió de la 
concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació dels serveis de bar, restauració i 
dinamització de l’espai situat annexat al Complex Aquàtic com a conseqüència de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

41. Exp. 758/2019/EG_SA – Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat FUNDACIÓ 
ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA.

42.Exp. 8/2020/EG_CON – Aprovar la liquidació del conveni i el pagament a CLUB FONDISTES 
PENEDÈS per la planificació, organització i execució tècnica de la Cursa “10K Vilafranca”, de 
l’exercici 2020.
Joventut

43.Exp. 39/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte del Servei de 
Consergeria de les sales d’estudi Casa Amiguet i Escavi com a conseqüència de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Igualtat, Solidaritat i Cooperació

44.Exp. 36/2020/CNT – Constatar que no s’aprecia la impossibilitat d’execució del contracte del 
Servei psicològic del SIAD per l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ 
PRIVADA.

45.Exp. 182/2020/EG_SA – Ampliar el termini de justificació i lliurament de l’informe final del 
projecte presentat per l’entitat Grup Tercer Món Mans Unides.
Urbanisme

46.Exp. 1/2020/URB_DPH – Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús de 
la finca situada al carrer Amàlia soler, núm. 108.

47. Exp. 1/2020/URB_PAR – Concedir llicència municipal de parcel·lació de finques de l’immoble 
situat al carrer Indústria, núm. 12.

48. Exp. 2/2020/URB_DPH – Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús de 
la finca situada al carrer Indústria, núm. 12.

49. Exp. 16/2020/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a VODAFONE ONO, SAU per les 
obres de canalització de serveis afectant al carrer Santa Clara, núm. 37.

50. Exp. 31/2020/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant la 
Ronda de Mar, núm. 24.

51. Exp. 33/2020/URB_OMA- Concedir llicència d’obres majors a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Montblanc, núm. 30-32.

52. Exp. 35/2020/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer La Ràpita, núm. 13.
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53.Exp. 38/2020/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. per a la modificació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Ramon Freixas, núm. 52.

54. Exp. 44/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució de les 
obres del projecte bàsic i executiu del nou pavelló annex al pavelló de la Gamba com a 
conseqüència de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

55. Exp. 44/2020/URB_OMA - Concedir llicència d’obres majors a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament d’electricitat afectant el 
carrer Baldomer Lostau, núm. 5-7.

56. Exp. 45/2020/CNT – Modificar l’acord Tercer del Decret de l’Alcaldia de data 8 d’abril de 2020 
relatiu a la suspensió de les obres d’ampliació i reforma del Palau Reial Vinseum, Museu de les 
cultures del vi de Catalunya, Fase 1B.

57. Exp. 45/2020/CNT – Aixecar la suspensió i reprendre l’execució de les obres d’ampliació i 
reforma del Palau Reial Vinseum, Museu de les cultures del vi de Catalunya, Fase 1B.

58. Exp. 49/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució dels 
treballs de substitució i reaprofitament de paviments esportius de gespa artificial com a 
conseqüència de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

59. Exp. 50/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució de les 
obres de reforma i ampliació de la Casa de la Festa Major com a conseqüència de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

60. Exp. 53/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució de les 
obres de rehabilitació dels espais comuns de la Casa Feliu (LOT 2) com a conseqüència de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

61. Exp. 53/2020/CNT - Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució de les 
obres de rehabilitació dels espais comuns de la Casa Feliu (LOT 1) com a conseqüència de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

62. Exp. 54/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució de les 
obres d’adequació de la nova oficina local d’habitatge del carrer Sant Pere, núm. 3 com a 
conseqüència de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

63. Exp. 55/2020/CNT - Constatar la impossibilitat d’executar el contracte per l’execució de les 
obres de millora de l’enllumenat públic i canvi a lluminàries LED com a conseqüència de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

64. Exp. 67/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma d’un habitatge unifamiliar en l’immoble situat al carrer Amàlia Soler, núm. 95.

65. Exp. 113/2019/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en l’immoble situat a l’Av. Garraf, núm. 
137.
Via Pública

66.Exp. 1/2020/SU_CGZ – Aprovar les dades i els càlculs presentats per l’empresa SABA 
APARCAMIENTOS SA corresponents a l’explotació del 2019, de l’aparcament de pagament de la 
Plaça Penedès-Rambla Sant Francesc.

67. Exp. 2/2020/SU_CGZ – Aprovar l’informe de resultats que ha presentat SABA 
APARCAMIENTOS SA referent a l’explotació de l’aparcament regulat i vigilat en superfície, de 
l’exercici 2019.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 11 de maig de 2020

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
16/2020/SEC_SJGL

Codi validació document:
1306 5124 6642 2150 2255

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 5 de 5

68.Exp. 34/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte de manteniment de les 
zones verdes, elements vegetals viaris i parcs i jardins, parcialment, com a conseqüència de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Edificis

69.Exp. 41/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte de manteniment de les 
instal·lacions de calefacció ACS i Gas, parcialment, com a conseqüència de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19.

70. Exp. 42/2020/CNT - Constatar la impossibilitat d’executar el contracte de servei de neteja dels 
edificis municipals, parcialment, com a conseqüència de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19.
Promoció Econòmica

71. Exp. 43/2020/CNT – Constatar que no s’aprecia la impossibilitat d’execució del contracte de 
Serveis de formació, coaching i assessorament empresarial per l’empresa NASCOR FORMACIÓN, 
SL.
Turisme

72. Exp. 3/2020/TUR_DT – Repercutir al CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA el pagament 
corresponent del 10% de les despeses globals de manteniment de l’edifici de l’any 2019.

73. Exp. 29/2020/EG_CON – Aprovar i subscriure amb l’ACADÈMIA TASTAVINS DEL PENEDÈS “SANT 
HUMBERT” conveni per a la celebració del Festival Vijazz Vilafranca, període 2020-2023.

74. Exp. 30/2020/EG_CON – Concedir al CONSELL REGULADOR DE LA IGP GALL DEL PENEDÈS la 
subvenció destinada al finançament de les despeses relatives a les activitats previstes durant 
l’exercici 2020.
Cultura

75.Exp. 46/2020/CNT – Constatar la impossibilitat d’executar el contracte de Serveis d’atenció al 
públic i consergeria dels espais culturals com a conseqüència de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19.

76. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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