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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 7/2020/AJGL
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 2/2020/RH_FPS – Declarar finalitzada la prestació de serveis amb un treballador amb 
motiu de la seva jubilació.

3. Exp. 2/2020/RH_AC – Establir l’escalat salarial per l’exercici pressupostari 2020.
Compres i Contractació

4. Exp. 13/2020/CNT – Disposar l’adhesió  al contracte basat en l’Acord marc de subministrament 
de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Hisenda

5. Exp. 1/2020/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de la Tresorera en relació al grau de 
compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat.
Activitats

6. Exp. 2/2020/SEC_LT – Traspassar la llicència número 17 del servei municipal de taxi.
Drets Socials

7. Exp. 779/2019/EG_SA – Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats al lloguer 
de l’habitatge.
Gent Gran

8. Exp. 3/2020/EG_RN – Modificar el tram econòmic d’accés als serveis d’atenció personal, neteja 
domèstica, àpats a domicili i transport adaptat.

9. Exp. 12/2020/EG_CON – Aprovar amb el CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS la pròrroga del conveni de col·laboració per la cessió d’ús de dues places 
sociosanitàries no concertades per a casos d’emergència, any 2020.
Esports

10.Exp. 8/2020/EG_CON – Subscriure i aprovar amb el CLUB FONDISTES PENEDÈS conveni de 
col·laboració per la planificació, l’organització i l’execució tècnica de la cursa atlètica “10K 
Vilafranca”, any 2020.
Igualtat, Solidaritat i Cooperació

11.Exp. 19/2020/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions 
(mitjançant convenis) a les ONGs pels Projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació 
al desenvolupament, any 2020.
Urbanisme

12.Exp. 109/2019/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. per les obres de canalització de serveis elèctrics a la zona de l’avinguda del 
Garraf, núm. 168.

13. Exp. 1/2020/URB_RAU – Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals de les 
condicions urbanístiques i d’edificabilitat de la finca situada al carrer General Prim, núm. 15.
Via Pública

14.Exp. 128/2019/CNT – Rectificar l’error material detectat en el tercer punt de l’acord 
d’aprovació de l’adjudicació del contracte per a l’execució dels treballs de tala d’arbres, 
eliminació de soques i la plantació de 45 nous exemplars.
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Ocupació
15. Exp. 133/2019/CNT – Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 

particulars per a la contractació del servei de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració i 
execució del projecte PENEDÈS EN ACCIÓ PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ. 

16. Exp. 9/2020/EG_CON – Subscriure amb el CEIP MAS I PARERA i el CEIP PAU BOADA conveni de 
col·laboració per les tasques de vetllador/es d’aula, monitors/es de menjador i suport a les 
activitats de lleure en general. 
Cultura

17.Exp. 16/2020/EG_CON – Subscriure amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA el conveni de 
col·laboració que regula els termes i condicions de l’adhesió al programa Anem al Teatre.

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

18. Exp. 3/2020/RH_DD – Aprovar la liquidació de dietes i desplaçaments realitzats pels 
treballadors/es.

19. Exp. 4/2020/RH_TRI – Reconèixer els triennis i aprovar la seva autorització, disposició i 
reconeixement de la despesa amb efectes del mes de febrer de 2020.

20. Exp. 13/2020/RH_CN – Contractar per a la prestació de serveis de muntatge i desmuntatge per 
les activitats escèniques del dia 22 de febrer de 2020.
Cultura

21. Exp. 475/2020/CMN – Contractar a la SOCIETAT COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT SENSE 
ÀNIM DE LUCRE CAMERATA PENEDÈS, SCCL la realització del concert El Magnificat de Bach a 
l’Auditori Municipal. 

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

Punts inclosos per via d’urgència
Urbanisme

23. Exp. 18/2020/EG_CON – Aprovar el conveni de rehabilitació i acord d’utilització d’ús de 
l’habitatge del carrer Bisbe Panyelles, núm. 4 1r 4a.

24. Exp. 1/2020/URB_OEP – Aprovar el projecte bàsic i d’execució per la rehabilitació de l’habitatge 
del carrer Bisbe Panyelles, núm. 4 1r 4a.
Promoció Econòmica

25. Exp. 16/2020/CNT – Aprovar la memòria justificativa i l’expedient de contractació pel disseny, 
implementació, execució, manteniment i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i d’aigua 
de les Fires de Maig 2020.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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