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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

Núm. :  38/2019
Caràcter: ordinari
Data:  28 d’octubre de 2019
Horari: de 8.30  a  10.10
Lloc: Casa de la Vila

Assistents

Pere Regull i Riba, alcalde
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
Lídia Ruiz Ordoñez, interventora general

S’ha excusat d’assistir-hi

Francisco Romero i Gamarra, regidor

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
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

2. Exp. 1/2019/RH_EX
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2019 li va atorgar a la 
senyora Montse Mestre Rande una excedència especial, amb efectes del dia 7 de març 
i fins al 5 de novembre de 2019, amb reserva del lloc de treball.

Atesa la sol·licitud presentada per la senyora Montse Mestre Rande, treballadora 
d’aquest Ajuntament, el dia 16 d’octubre de 2019 (registre d’entrada 2019024908) 
mitjançant la qual demana prorrogar l’excedència voluntària fins el dia 8 de gener de 
2020, sense que aquesta prorroga excedeixi la durada total d’un any.
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Atès allò que estableix l'article 9. Excedència especial, del Conveni Col·lectiu, quan diu 
que:

“S'estableix expressament la possibilitat que el personal amb dret a excedència 
voluntària pugui disposar d’una excedència especial, d'un any de duració, amb dret 
automàtic a reingrés quan finalitzi l’any d’excedència. Aquesta excedència especial 
pressuposa la reserva corresponent del lloc de treball... “

Atès que la senyora Montse Mestre Rande reuneix els requisits exigits legalment per 
tenir dret a la concessió d’una excedència voluntària. 

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

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.- Prorrogar l’excedència especial, que tenia concedida la senyora Montse 
Mestre Rande, fins el dia 8 de gener de 2020, amb dret a reserva del lloc de treball i 
reingrés automàtic, sempre i quan ho sol·liciti amb un mes d'antelació. 

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la senyora Montse Mestre Rande, a Participació 
Ciutadana i Voluntariat, a la Intervenció General i a la representació del personal.

3. Exp. 10/2019/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 de setembre 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 de setembre de 2019, 
als efectes d’imputar-los dins la nòmina corresponent al mes d’octubre de 2019, per un 
import total de 9.618,94 €.

4. Exp. 12/2019/RH_FPS
Atès que el senyor Roberto Labandera Ganachipi ha demanat mitjançant escrit de 
data 23 d’octubre de 2019, registre d’entrada nº 2019025414, poder fer efectiva la 
seva jubilació a la data d’aprovació de la mateixa.
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Atès que es compleixen els requisits establerts a l’article 49.1 f) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels 
Treballadors i a la Llei General de la Seguretat Social per tal d’admetre la seva 
sol·licitud, en ser conforme a dret.

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.- Declarar extingida la relació laboral amb l’Ajuntament del senyor Roberto 
Labandera Ganachipi, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019, darrer dia de 
prestació de serveis, amb motiu de la seva jubilació, pel fet de passar a la jubilació 
definitiva.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor Roberto Labandera Ganachipi, a 
Benestar Social, a la Intervenció General i a la representació del personal.

5. Exp. 23/2019/RH_CG
Atesa la realització de treballs especials com nocturnitats, festius, assistències a 
judicis o treballs especials durant el mes de setembre 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, com ara nocturnitats, festius, assistències a 
judicis i complements, realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament 
durant el mes de setembre de 2019, als efectes d'imputar-los dins la nòmina 
corresponent al mes d’octubre de 2019, per un import total de 19.524,11 €.

6. Exp. 24/2019/RH_CG
Atès que el senyor Miguel Angel Ortiz Borrega està prestant serveis actualment al 
servei de Via Pública, realitzant principalment treballs de manteniment de les 
instal·lacions d’electricitat i lampisteria dels diferents edificis municipals pròpies d’un 
Oficial 1a.

Atès allò previst en l’article 17 a) del Conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel que fa referència a encomenar al personal 
treballs de categoria superior a l’habitual pel temps que sigui indispensable, i l’article 
39.4 de l’Estatut dels Treballadors referent a la mobilitat funcional.
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Atès que es donen les condicions previstes a l’article 18.Set de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018 permet realitzar les adequacions 
retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel 
contingut dels llocs de treball, per la variació dels efectius assignats a cada programa 
o pel grau d’assoliment dels objectius establerts al mateix.

Atès que l’organització del treball i la mobilitat funcional del personal és competència 
exclusiva dels òrgans directius de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 21 del vigent 
Conveni col·lectiu.

Atès l’informe de la Cap de Manteniment i Via Pública, i de la cap del servei de 
Recursos Humans i Organització.

Atès que l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a les 
corporacions locals la potestat d’autoorganització.

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.- Assignar un complement mensual de 131,54€ per 14 mensualitats al  senyor 
Miguel Angel Ortiz Borrega, des del dia 1 de novembre de 2019, per la realització de 
tasques de superior categoria com Oficial 1a. Aquest plus no tindrà el caràcter de 
consolidable en cap cas i només tindrà dret a la seva percepció amb caràcter 
provisional i mentre executi les tasques que donen dret a la percepció de l’esmentat 
plus. 

Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida 4 15321 13000 (Via Pública).

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Acord al senyor Miguel Angel Ortiz Borrega, a Via 
Pública, a la Intervenció General i a la representació del personal.

7. Exp. 77/2019/RH_CN
Atès que actualment la senyora Teresa Sanchez Rodríguez està prestant serveis al 
servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) mitjançant un contracte relleu que 
finalitza el proper 1 de novembre de 2019.

Atès que el servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD) requereix d’un lloc de 
treball de Treballador/a Social aportat des de l’Equip de Tractament a famílies, Infants 
i Persones Soles dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca, per 
atendre tots els aspectes de caire social que presenten la gran majoria de les 
persones que utilitzen el servei.

Atès que la senyora Teresa Sanchez Rodríguez ha estat desenvolupant tasques de 
Treballadora Social al SIAD (Serveis Socials), en formar part de la darrera borsa de 
treball vigent, amb un desenvolupament professional molt adequat al que requereix el 
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propi lloc (tant en competències professionals com en l’actitud demostrada), que 
garanteix una prestació del servei adequada a les persones usuàries.

Atès allò establert en l’article 15.1 b) de l’Estatut dels Treballadors i l’article 1 del 
Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre que regulen els contractes laborals 
temporals eventuals per circumstàncies de la producció. 

Atès que l’article 8.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a les 
corporacions locals la potestat d’autoorganització. 

Atès l’informe del Cap de Benestar Social 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.- Contractar la senyora Teresa Sanchez Rodríguez, mitjançant un contracte 
laboral temporal eventual per circumstàncies de la producció, des del 2 de novembre 
de 2019 i fins el dia 1 de maig de 2020, categoria laboral de Treballadora Social 
(A2/20) i jornada complerta i salari 2.276,67€ (inclòs el plus de jornada partida). 

Segon.- les despeses associades a aquest Decret aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 3 23102 13000 (Personal laboral fix– Benestar Socials). 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Acord a la senyora Teresa Sanchez Rodríguez, a 
Benestar Social, a la Intervenció General i a la representació del personal.

8. Exp. 118/2019/EG_CON
Atès que la Junta de Govern de data 9 de setembre de 2019 va aprovar la signatura 
del conveni de col·laboració educativa de pràctiques externes d’estudiants entre la 
Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Atès que la Universitat de Barcelona imparteix, entre d’altres, un màster i postgrau en 
matèria de Gestió Cultural; i és d’interès del Servei de Cultura la recepció d’un/a 
estudiant del màster/postgrau en matèria de Gestió Cultural.

Atès que la senyora Laia Roige Feixas està estudiant el màster en matèria de Gestió 
Cultural i té el perfil idoni per realitzar les esmentades pràctiques.

Atès que s’ha comprovat que el contingut del conveni compleix les previsions del Reial 
Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris; 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; pel Reial 
Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, 
la competitivitat i l’eficiència.
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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.

S’ACORDA

Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració educativa amb la 
Universitat de Barcelona per tal d’acollir a la senyora Laia Roige Feixas, amb DNI 
48106431, amb data d’efectes de l’5 de novembre i fins al 6 de març de 2020, per 
realitzar un total de 332 hores, d’acord amb l’horari que figura en el Conveni com 
annex a aquest Acord.

Segon.- La senyora Laia Roige Feixas no rebrà cap retribució econòmica per la 
realització d’aquestes pràctiques.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Universitat de Barcelona, al servei de Cultura 
i a la Intervenció General.
          

PROCEDIMENT SANCIONADOR
9. Exp. 279/2019/PS

Vist l’expedient sancionador instruït a CRISTIAN PERNAUTE JUAN pels següents fets: 
“el mateix dia 28 de maig de 2019, a la 01:10, els agents actuants aixequen una acta 
de denúncia pel fet que la persona denunciada passejava un gos de raça american 
bully, considerada potencialment perillosa, sense microxip, sense la corresponent 
llicència municipal, sense disposar de l’assegurança de responsabilitat civil, sense 
tenir-lo registrat, deslligat i sense morrió. Els fets van tenir lloc a l’alçada del número 
11 de la plaça Jaume I, d’aquesta ciutat”.

Atès que per provisió d’inici del tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de data 
3 de juny de 2019, es va resoldre iniciar expedient sancionador a CRISTIAN 
PERNAUTE JUAN, per determinar les responsabilitats administratives en que hagués 
pogut incórrer per les infraccions descrites anteriorment. 

Atès que anomenat l’instructor, nomenament que s’ha notificat a l’inculpat sense que 
aquest promogués recusació, es va instruir l’oportú expedient per l’aclariment dels 
fets, incorporant-se al procediment l’acta de denúncia de la Policia Local de Vilafranca 
del Penedès, de referència 421/2019.

Atès que la persona denunciada ha estat sancionada amb anterioritat per fets 
similars, d’acord amb l’expedient sancionador de referència 304/2018/PS, essent 
aquesta sanció ferma en via administrativa.

Atès que en data 4 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient va formular la 
corresponent proposta de resolució a l’interessat i se li va donar audiència a 
l’expedient per un període de quinze dies, durant el transcurs dels quals no va 
presentar al·legacions. 
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Atès que es va procedir a la publicació mitjançant un edicte en el BOE de data 28 
d’agost de 2019, una vegada van resultar infructuosos els intents de notificació 
personal domiciliària.

Considerant que els fets que s’han declarat provats suposen:

- una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a MOLT GREU, segons l’article 
62.3.d (no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, publicada en el 
BOPB de data 15 de maig de 2018.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.b 
(no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil) de l’esmentada ordenança.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.e 
(portar el gos deslligat i sense morrió a les vies públiques) del referit text.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.h 
(incomplir l’obligació d’identificar l’animal) de l’esmentada ordenança.

- I una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a LLEU, segons l’article 58.1.a 
(no tenir inscrit l’animal) de la dita ordenança.

Atès que aquestes faltes poden ser sancionades: la falta molt greu, de conformitat 
amb l’article 63.1.c de l’ordenança esmentada en l’apartat anterior amb una multa de 
1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros. Les faltes greus, de conformitat amb l’article 
63.1.b d’aquest mateix text, amb una multa de 150,25 fins a 1.502,53 euros, 
cadascuna. I la falta lleu, d’acord amb l’article 59.1.a d’aquesta norma, amb una 
multa de 100 fins a 400 euros.

Considerant que en la tramitació d’aquest expedient, s’han observat les prescripcions 
legals, examinats els articles 2.3 i 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre del 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i 
53 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta de resolució formulada per 
l’instructor de l’expedient, i en ús de la delegació conferida  pel Ple de l’Ajuntament 
en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 (Butlletí Oficial de la Província del 
dia 24 de novembre de 2011), 

S’ACORDA: 

Primer.- Imposar a CRISTIAN PERNAUTE JUAN, amb Número d’Identificació Fiscal 
43.456.908-H, una sanció de 2.000 euros de multa per la falta molt greu consistent 
en no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos, una sanció de 300 
euros de multa per la falta greu consistent en no disposar de la corresponent 
assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 300 euros de multa per la falta 
greu consistent en portar el gos deslligat i sense morrió a les vies públiques, una 
sanció de 300 euros de multa per la falta greu consistent en incomplir l’obligació 
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d’identificar l’animal, i una sanció de 200 euros de multa per la falta lleu consistent en 
no tenir inscrit l’animal, atès que s’aprecia reincidència; per considerar-se provat que 
és responsable dels fets imputats, i en tant que persona autora/responsable de cinc 
infraccions de l’Ordenança municipal reguladora  de la protecció dels animals i de la 
seva tinença.

Segon.- Traslladar aquest acord a l’interessat, fent-li avinent els recursos que pot 
interposar  contra aquesta. Així mateix, es donarà compte a l’instructor i al 
denunciant.

Tercer.- Comunicar a la persona inculpada el procediment per formalitzar el 
pagament de la multa.

El pagament de les multes haurà realitzar-se en qualsevol de les entitats 
col·laboradores de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per 
a la recaptació d’exaccions municipals, mitjançant la carta de pagament oficial que li 
serà remesa per l’esmentat Organisme, - una vegada hagi adquirit fermesa en via 
administrativa la present resolució-, i dins del termini pel pagament “en voluntària” 
que consti en l’esmentat document; passat aquest termini es procedirà el seu 
cobrament per via de constrenyiment el que implicarà la corresponent aplicació dels 
recàrrecs i costos legalment previstos, així com els corresponents interessos de 
demora.

Quart.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per a la seva liquidació.

HISENDA
10.Exp. 6/2019/HIS_TAE

Aprovar una transferència de capital d’import 7.647,98€ a la societat municipal 
SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L., destinada a finançar les inversions 
que es justifiquen documentalment en l’expedient i destinades a Penedès Televisió i 
Ràdio Vilafranca.

Aquest import anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.49101.74400 del 
pressupost vigent.

11.Exp. 70/2019/HIS_DTP
PRIMER: Aprovar la baixa del càrrec-valor número 01964679-0000348736 (01), pel 
concepte d’expedient sancionador núm. 424/2019/PS,  a nom del Sr. Joan Torres 
Puig, presentada pel responsable del servei de Procediment Sancionador.

SEGON: Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, al 
Servei d’Intervenció i al servei de Procediment Sancionador.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL      
ESPORTS

12.Exp. 91/2019/CNT
Per Junta de Govern Local de data  7 d’octubre de 2019 es  va aprovar l’adjudicació 
del subministrament i estampació de samarretes tècniques i altres complements per 
l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-Vilafranca i altres curses familiars i solidàries, 
segons expedient número 91/2019/CNT, per un import total del contracte de 
38,899,08€  IVA inclòs.

S’ha detectat un error material en el segon punt de l’ esmentat acord en el següent 
sentit:

On diu:

“2.- Disposar la despesa per import de 38.899,08€ (32.148,00€ més  6.751,08€ 
corresponents a l’ IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 3.34101.22699.

Ha de dir:

“2.- Disposar la despesa per import de 19.580,58 IVA inclòs (16.182,30€ més  
3.398,28€ corresponents a l’ IVA), edicions 2019-2020 amb càrrec a la partida 
pressupostària 3.34101.22699 de l’any 2019.

Preveure la despesa per import de 19.318,50€ inclòs IVA (15.965,70€ més 3.352,80€ 
corresponents a l’ IVA), edicions 2020-2021 amb càrrec a la partida pressupostària 
3.34101.22699 de l’any 2020”

Vist l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Atès que la competència per a contractar el subministrament 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.

En virtut dels anteriors antecedents,

S’ACORDA:

1.- Rectificar l’error material detectat en el segon punt de l’acord d’aprovació de 
l’adjudicació del subministrament i estampació de samarretes tècniques i altres 
complements per l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-Vilafranca i altres curses 
familiars i solidàries, segons expedient número 91/2019/CNT, adoptat per Junta de 
Govern Local, en data 7 d’octubre de 2019, en el següent sentit:

On diu:

“2.- Disposar la despesa per import de 38.899,08€ (32.148,00€ més  6.751,08€ 
corresponents a l’ IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 3.34101.22699.
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Ha de dir:

“2.- Disposar la despesa per import de 19.580,58 IVA inclòs (16.182,30€ més  
3.398,28€ corresponents a l’ IVA), edicions 2019-2020 amb càrrec a la partida 
pressupostària 3.34101.22699 de l’any 2019.

Preveure la despesa per import de 19.318,50€ inclòs IVA (15.965,70€ més 3.352,80€ 
corresponents a l’ IVA), edicions 2020-2021 amb càrrec a la partida pressupostària 
3.34101.22699 de l’any 2020”

ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS             
URBANISME

13.Exp. 47/2017/URB_OMA
Atès que en data 30/7/2018 la Junta de Govern local va acordar concedir llicència 
municipal per a la segregació de la finca de l’Avda Tarragona, 82, de 613,50m2 de 
superfície, de la que en resultaven dues finques: 

- Finca segregada: Qualificada pel POUM com a sistema viari objecte de cessió per 
nova alineació, amb una superfície de 124,00 m2.
- Resta de la finca matriu: Qualificada pel POUM amb les clau 10/1 i 11/2 amb una 
superfície de 489,50 m2, una vegada segregada la part objecte de cessió per nova 
alineació.

Atès que el propietari de l’esmentada finca, YILUNI INVERSIONES, S.L. ha presentat a 
l’Ajuntament sol·licitud d’acceptació de la cessió, segons escriptura de segregació – 
cessió gratuïta atorgada pel notari Lluis Jou i Mirabent que adjunta a la sol·licitud.

Atès que revisada l’esmentada escriptura, descriu la finca segregada segons es 
transcriu a continuació: “Urbana. Porción de terreno, de ciento veinticuatro metros 
cuadrados (124 m2), en Vilafranca del Penedès (Barcelona). Lindante, por el Noreste, 
con finca que se segrega; por el Sureste, con avenida de Tarragona; por el Suroeste, 
con calle Noi Moliner; y por el Noroeste, con calle Sant Pere.”

Atès que la superfície i descripció de la finca objecte de cessió, s’ajusta a la part 
qualifi cada de sistema viari pel POUM i a la llicència de segregació concedida per la 
Junta de Govern local,  s’

ACORDA: 

Acceptar la cessió gratuïta de la finca descrita en la part expositiva d’aquest acord, 
podent-se procedir a la seva inscripció al Registre de la propietat.

14.Exp. 3197/2019/CMN
Atès que s’estima convenient la contractació de les obres d’arranjaments d’habitatges 
de la Gent Gran. 
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Atès que el contracte, pel seu import, s’ha de considerar de caràcter menor d’acord 
amb l’article 118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Atès que, pel fet de ser el preu superior a 8.000 euros, IVA a part, la competència per 
a contractar la prestació correspon a aquesta Junta de Govern Local, d’acord 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  BRULL&GARCIA 
INSTALACIONES, SL (SCS INSTALACIONES), la qual proposta s’accepta, s’

ACORDA:

1. Adjudicar a BRULL&GARCIA INSTALACIONES, SL (SCS INSTALACIONES),  amb NIF 
B65448714, el contracte administratiu menor de les obres d’arranjaments 
d’habitatges de la Gent Gran (Exp. Núm. 3197/2019/CMN) per un import màxim de 
23.310,00 euros IVA inclòs

2. Imputar la despesa, la qual s’aprova, amb càrrec a la partida 4 23105 21201 del 
pressupost vigent.

3. 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.

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

MEDI AMBIENT
15.Exp. 3138/2019/CMN

Atès que s’estima convenient la contractació de les obres de reparació del ferm de 
diversos camins municipals i desbrossada de marges.

Atès que el contracte, pel seu import, s’ha de considerar de caràcter menor d’acord 
amb l’article 118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Atès que, pel fet de ser el preu superior a 8.000 euros, IVA a part, la competència per 
a contractar la prestació correspon a aquesta Junta de Govern Local, d’acord amb el 
decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 
17 de juny de 2019.
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Atès l’informe del Servei de Compres/Serv. tècnics, en el sentit que un cop fetes les 
valoracions oportunes ha formulat una proposta d’adjudicació a favor de David Bonell, 
la qual proposta s’accepta, s’

ACORDA:

1.Adjudicar a David Bonell Ferrer, amb NIF. 077314510-X el contracte administratiu 
menor de les obres de reparació del ferm de diversos camins municipals i 
desbrossada de marges (Exp. Núm. 3138/2019/CMN) pel preu total (IVA a part) de 
12.316,5€. El preu amb l’IVA inclòs és de 14.902,97 €.

2. Imputar la despesa, la qual s’aprova, amb càrrec a la partida 4.45401.21001 del 
pressupost vigent.

3. 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.

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

VIA PÚBLICA
16.Exp. 5/2019/SU_CGZ

En relació a l’estat actual de l’estacionament regulat amb limitació horària (zona 
blava) que hi ha operatiu dins el nucli urbà de Vilafranca, i que a dia d’avui 
l’Ajuntament té subcontractada a l’empresa SABA la gestió i explotació de les places 
d’aparcament regulat amb limitació horària (zona blava).

D’acord amb el contracte vigent, l’Ajuntament té compromeses 585 places destinades 
a aquest ús.

Per compensar les ocupacions que sovint afecten aquestes reserves, l’Ajuntament ha 
de disposar d’un excedent de places.

Segons les dades del darrer tancament (setembre) –i fruit de les diverses anul·lacions 
que s’han fet durant els darrers mesos a la Plaça de Puigmoltó, carrer de General 
Prim, i avinguda Tarragona, entre d’altres- les places explotades eren 579, és a dir, 6 
menys de les que estableix el contracte.

Atesa la tendència d’aquests darrers mesos, l’exercici 2019 es tancarà amb dèficit de 
places, motiu pel qual l’Ajuntament haurà de compensar-les l’any vinent.

Per aquestes raons és necessari disposar de noves places de zona blava en algun 
carrer al voltant del qual es concentrin establiments i serveis públics.
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S’ha constatat que el tram de Tossa de Mar comprès entre l’avinguda de Tarragona i 
el carrer de Josep Mestre Recasens, té un notable caràcter comercial i està proper a 
l’oficina de Correus.

Aquest tram generaria 13 noves places d’estacionament regulat amb limitació horària.

Atès que la competència per adoptar mesures de senyalització a les vies públiques i 
d’ordenació del trànsit que impliquin variacions transcendents en sectors o zones 
determinades  correspon a la Junta de Govern Local, amb el decret de delegació 
d’atribucions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 19 de juny de 2019.
Vist l’informe del tècnic de Mobilitat, s’

ACORDA:

Transformar en zona blava les 13 places d’estacionament del carrer de Tossa de Mar 
(tram comprès entre l’avinguda de Tarragona i el carrer de Josep Mestre Recasens) i 
vincular-les al contracte actual. 

Traslladar a SABA l’acord per tal que executi les feines de senyalització pertinents.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR   
OCUPACIÓ

17.Exp. 45/2019/EG_SR
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 16 de setembre de 
2019, ha aprovat la concessió dels ajuts en el marc del Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2019-2020, dins del Pla “Xarxa de Govern Local 
2016-2019 i el seu règim regulador (AJG 149/19), atorgant a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, l’import total de 28.511,33 euros, expedient 19/X/276291, 
segons el següent detall:

 Línia 2  –  Realització de Programes de Formació i Inserció (PFI)  en modalitat 
Plans d’Iniciació Professional (PIP), import atorgat 23.022,69 euros, nom dels 
cursos: PFI “Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica” i PFI “Auxiliar 
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració”, per 30 alumnes en total.
 Línia 4  – Realització de projectes de suport a les transicions educatives, que 
incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament, import 
atorgat 5.488,64 euros, nom del programa JOVE ACTIVA’T, per 30 alumnes.

Vist l’exposa’t anteriorment, s’

ACORDA:

Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, d’import 28.511,33 euros, en el marc del 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, dins del 
Pla “Xarxa de Govern Local 2016-2019”, línia 2 i línia 4, Expedient 19/X/276291, així 
com també els termes que en regiran la seva concessió per a la seva execució.
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CULTURA
18.Exp. 665/2019/EG_SA

Atès que la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2019 va convocar concurs 
públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades i persones 
físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d'interès 
públic local durant el període de l’1 de maig fins al 31 d’agost de 2019 i en va aprovar 
les bases.

Vist l'informe que s'adjunta a l'expedient, de la Comissió Tècnica del Departament de 
Cultura, de proposta de resolució d'ajuts i subvencions a les entitats,

S'ACORDA:

1.- Concedir subvenció a:

LA LLUM DEL NORD-ASSOCIACIÓ PER LA CIUTADANIA I LA COOPERACIÓ
(Exposició: “Sentit al barri” )..............................................................500,00 €

ASSOCIACIÓ TEATRE GRAN DE VILAFRANCA
(Representació teatral d’Associació Teatre Gran a Cal Bolet)....................400,00 €

CORAL CENTRE EXCURSIONISTA PENEDÈS 
(Concert final de curs).......................................................................400,00 €

CORAL CENTRE EXCURSIONISTA PENEDÈS 
(Celebració d’un Cicle Coral dins les activitats de la FCEC)........................180,00 €

FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU POPULAR DE CATALUNYA
(Obrim la gàbia)...............................................................................700,00 €

CRISTIAN TELLEZ GUILLEN
(Despipo Rock)..............................................................................1.100,00 €

COLLA XICOTS DE VILAFRANCA
(V Fira de Bestiar “El Firal”)...............................................................550,00 €

CARLES RIBOT MOTAS
(5è cicle Paisatges)...........................................................................300,00 €

CARLES RIBOT MOTAS
(1er Festival Bocaorella)....................................................................200,00 €

FUNDACIÓ PRIVADA FUTURA LOCAL
(Acte de lliurament premi tercer concurs de relats eròtics 
amb DO Penedès).............................................................................800,00 €

L’ESPINGUET CORAL INFANTIL
(Concert de final de curs)...................................................................700,00 €
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS ORGUES DE VILAFRANCA
(Concert d’homenatge a Pere Güell)....................................................360,00 €

CENTRE ARTÍSTIC PENEDÈS-L’AGRÍCOL
(Cicle “Poesia i filosofia).....................................................................560,00 €

FALCONS DE VILAFRANCA
(Actuació al País Basc ).....................................................................600,00 €

COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA
(1er Pop-up Jove (L’activitat s’emmarca dins la campanya de 
promoció atreveix-te! Fes el pas!)......................................................345,00 €

Assignar la despesa per un import total de 7.695,00 € amb càrrec a la partida 
5.33401.48900 del Pressupost municipal vigent. 

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 22.6.03 i que incomplir-ne algun serà motiu de revocació de l’ajut 
atorgat.

Caldrà justificar amb factures i rebuts l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, i 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.

2.- Denegar subvenció a:

AMPA CRISTOFOR MESTRE (Mostra de Teatre i Dansa 2019)
Desestimar la demanda. Perquè és una festa de final de curs de les activitats 
extraescolars de dansa i de teatre de l’escola i es va fer al local social de Moja.

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES AMPA MILÀ I FONTANALS (Lloguer Auditori Vilafranca per 
Acte de graduació dels alumnes de l’IES Milà i Fontanals)
Desestimar la demanda. Perquè l’acte de graduació de l’alumnat de l’Institut Milà i 
Fontanals és una activitat tancada que la Regidoria de Cultura no considera que sigui 
d’interès públic local.  

ASSOCIACIÓ PROGAT CATALUNYA  (Programa sensibilització animal i tinença 
responsable)
Desestimar la demanda. Perquè  el termini de presentació de sol·licituds es va acabar 
el dia 18 de juliol de 2019 i aquesta sol·licitud porta data del registre d’entrada del dia 
19 de juliol de 2019, per tant es considera fora de termini. 

Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic, que es donarà compte de la 
seva subscripció al Ple municipal i que serà objecte de publicació en el portal web 
municipal. Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de publicitat a 
tots els efectes.
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CERTIFICACIONS
19.Exp. 110/2018/CNT

Aprovar la certificació núm. 4, lliurada pel director de l’obra, Sr. Daniel Gutierrez Prat, 
arquitecte i el Sr. Francesc Xavier Ballester Gou, arquitecte municipal, relativa a 
l’obres de “Nou Poliesportiu Municipal Annex a l’existent Pavelló de la Gamba” (Exp. 
Núm. 110/2018/CNT) a favor de l’empresa UTE URCOTEX-ARCHS PAVELLO GAMBA, 
per un import (IVA inclòs) de 198.727,98 euros.

RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

20.Exp. 9/2018/RH_SEP
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en data 8 d'octubre de 2018, una 
comissió de serveis d'acord amb allò previst a l'article 186.2 b) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament pel personal al servei de les entitats 
locals de Catalunya, per tal que la senyora Teresa Planas Figueras realitzés les 
tasques de coordinació del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones (SIAD).

Atès que, a l'espera d'una nova reorganització del Servei d'Informació i 
Assessorament a les Dones (SIAD) juntament amb el servei d'Igualtat, les causes que 
van motivar l'aprovació d'aquesta comissió de serveis continuen vigents, tot i que 
finalitzi el termini inicialment previst.

Atès l'informe de la Cap del servei de Recursos Humans i Organització.

Atès que l'organització del treball i la mobilitat funcional del personal és competència 
exclusiva dels òrgans directius de l'Ajuntament, d'acord amb l'article 21 del vigent 
Conveni col·lectiu.

Atès que l'article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a les 
corporacions locals la potestat d'autoorganització.

DISPOSO:

Primer.- Prorrogar la comissió de serveis per tal que la senyora Teresa Planas 
Figueras realitzi les tasques que figurin en el text d'aquest decret fins proposta de 
nova reorganització del SIAD i d'Igualtat o acord exprés de la Junta de Govern Local, i 
sempre d'acord amb allò previst als articles 185 i 186 b) del Decret 214/1990. Per 
aquest motiu la senyora Planas percebrà un plus per tasques de superior categoria de 
2.325,84 € anuals, mentre duri la comissió de serveis i sense que en cap consolidi les 
retribucions corresponents un cop finalitzi la comissió de serveis.

Segon.- Les despeses salarials aniran a càrrec de la partida pressupostària 3 23102 
13000 (Personal laboral fix – Benestar Social).

Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la seva ratificació en la propera Junta de Govern 
Local.
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21.Exp. 125/2019/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 de Comunicació la recepció d'un estudiant en 
pràctiques de la Universitat Oberta de Catalunya per tal de prestar suport en les 
vessants tant analògica com tecnològica, amb especial dedicació a l'àmbit de la 
comunicació social media.

Atès que s'ha comprovat que el contingut del conveni compleix les previsions del Reial 
Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris; 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; pel Reial 
Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, 
la competitivitat i l'eficiència.

Atès que el senyor Xavier Aranda Maldonado està realitzant estudis per a l'obtenció 
del Grau en Comunicació 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 educativa amb la 
Universitat Oberta de Catalunya per tal d'acollir al senyor Xavier Aranda Maldonado, 
amb NIF 77315172M, amb data d'efectes de l'24 d'octubre i fins al 27 de desembre 
de 2019, per realitzar un total de 150 hores, d'acord amb l'horari que figura en el 
Conveni com annex a aquest Acord.

Segon.- El senyor Xavier Aranda Maldonado no rebrà cap retribució econòmica per la 
realització d'aquestes pràctiques.

Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació posterior de la Junta de Govern Local, 
i donar trasllat al senyor Xavier Aranda Maldonado, a la Universitat Oberta de
Catalunya, al Servei de Comunicació i a la Intervenció General.
 

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

Punts inclosos per via d’urgència
DRETS SOCIALS

23.Exp. 128/2019/EG_CON
Primer. Aprovar l’Addenda al Contracte Programa 2017-2019, entre l’Institut Català 
de les Dones i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
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L’objecte d’aquesta addenda és la realització de les actuacions del projecte: Fitxa 3 – 
Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del 
Contracte Programa 2017-2019 en el marc del Pacte d’Estat en matèria de violència 
de gènere. L’Addenda que s’aprova consta de: una clàusula única, que estableix 
l’objecte de l’addenda; la  Fitxa 3, amb cinc apartats; i un annex referit al model de 
justificació dels fons transferits.

En tot allò relatiu a les Fitxes 1 i 2 del Contracte Programa 2017-2019 segueixen 
vigents les clàusules i especificitats que fan referència a terminis, formes d’avaluació i 
justificació, despeses que es poden finançar a càrrec del Contracte Programa o les 
limitacions establertes per a les despeses indirectes o generals. El termini per 
justificar la correcta aplicació dels fons transferits serà el 30 de desembre de 2019.

En base al contingut de l’addenda, l’Institut Català de les Dones transferirà a aquest 
Ajuntament l’import de 4.725,00 euros, per la Fitxa 3- Ampliació dels serveis de la 
Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Contracte Programa 2017-
2019, en el marc del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.

Segon. Facultar l’alcalde per a la seva signatura.

24.Exp. 129/2019/EG_CON
Primer. Aprovar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019, presentat per la 
Generalitat de Catalunya, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per ampliar el 
finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 – Sistemes de resposta urgent per a 
dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, i de la Fitxa 44 
– Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil.

Aquesta Addenda consta de tres acords i un annex, referit a la Fitxa 44. 
- En el primer acord s’amplia el finançament de la fitxa 6 – Sistemes de resposta 

urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i 
filles, per la qual cosa es modifiquen els imports que apareixen a l’Annex Fitxa 
econòmica del contracte programa 2019 en els termes següents:
Fitxa 6:
 Import atorgat CP 2019:    2.811,72€
 Ampliació FPVG:    26.000,00€
 Total aportació DTSF- CP 2019: 28.811,72€
 Pressupost Fitxa 6. CP 2019:    28.811,72€

- En el segon acord s’inclou la Fitxa 44 - Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a 
l’emancipació juvenil, al Contracte programa 2019, amb els termes i condicions 
recollits a l’Annex de l’Addenda. Per la qual cosa s’assignen els imports 
següents per contractar i formar els/les dinamitzadores cíviques, per un 
període màxim de 12 mesos:
Fitxa 44:
 Nombre professionals contractats: 1
 Import atorgat per contractació dinamitzador/a 
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 per 12 mesos (Setembre 2019-Desembre 2020): 37.447,17€
 Nombre professionals (formació):  1
 Import formació:           221,40€
 Import total atorgat: 37.668,57€

- En el tercer acord es mantenen la resta de condicions acordades a l’Addenda al 
Contracte programa 2016-2019 per al període 2018-2019 per al present 
exercici.

Segon. Facultar l’alcalde per a la seva signatura.

EDUCACIÓ
25.Exp. 222/2019/EG_CTB

Vista la sol·licitud presentada per l’Agrupament Escolta La Canadenca, en què 
sol·liciten disposar d’un local a Vilafranca per dur a terme la seva activitat.

Vist l’informe tècnic del servei d’Educació, del que es desprèn:

 Que aquest Ajuntament vol afavorir les activitats de lleure de qualitat que 
promoguin valors educatius i contribueixin a la cohesió social. També 
persegueix la igualtat d’oportunitats educatives en l’accés a les activitats fora 
del sistema reglat, sense exclusions.

 Que aquest Ajuntament vol acompanyar i col·laborar amb els centres 
educatius, amb l’objectiu de fer viable l’obertura d’equipaments, per 
desenvolupar aquest tipus d’activitats comunitàries amb una vessant clarament 
educativa, en el marc de l’estratègia Educació 360 a la qual està adherit.

 Que l’informe conclou amb una proposta d’atorgament de llicència d’ús 
temporal de diversos espais de l’escola Mas i Parera, condicionada a 
l’acompliment d’unes condicions que s’hi detallen. Per tant

S’ACORDA: 

Atorgar a l’Agrupament Escolta La Canadenca una llicència de cessió d’ús temporal de 
diversos espais de l’escola pública Mas i Perera, concretament el gimnàs, els lavabos 
exteriors, els lavabos del costat del gimnàs i el pati de l’escola, condicionada a 
l’acompliment de les clàusules que es detallen tot seguit. La cessió d’ús de les 
instal·lacions serà vigent durant el curs escolar 2019-2020. Les activitats es duran a 
terme els dissabtes a la tarda i es faran també reunions setmanals en horari de tarda.

Detall de les clàusules que han d’acomplir: 

- Els requeriments de cessió d’ús social de centres educatius que estableix el 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius i de manera 
específica la contractació d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de l’activitat 
i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per 
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unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 
1.200.000 euros per sinistre.

- Els acords que conté l’informe elaborat per la directora de l’escola, en què es 
mostra favorable a la cessió.

- Que les activitats no interfereixin, impedeixin o dificultin les activitats ordinàries 
del centre ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva 
programació anual.

- Que es faci referència al suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i de 
l’Escola Mas i Perera en totes les comunicacions que faci l’entitat (cartells, 
notes de premsa, etc.)

L’incompliment d’alguna d’aquestes clàusules serà causa de rescissió de la llicència de 
cessió d’ús, prèvia comunicació als interessats.

URBANISME
26.Exp. 56/2017/CNT

Atès que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 18 d’octubre de 2017, va aprovar 
l'expedient administratiu per a la contractació, mitjançant procediment obert, de les 
obres d’ampliació i reforma del Vinseum, Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B, 
de Vilafranca.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 
20 de febrer de 2018, va acordar adjudicar el contracte administratiu de les obres 
d’ampliació i reforma del Vinseum, Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B, de 
Vilafranca, (Exp. 56/2017/CNT) a la UTE CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U. I 
EXCAVACIONS CHE, SL, “UTE MUSEU DEL VI” amb NIF U-67161828, pel preu total 
(IVA a part) de 3.200.477,31 €. El preu amb l’IVA inclòs és de 3.872.577,55 euros.

Atès que en el contracte subscrit es va acordar que, abans d’iniciar les obres, s’hauria 
d’haver executat l’enderroc de l’edifici preexistent (denominar “Cal Pa i Figues”) 
segons projecte, enderroc que d’acord amb el plec havia estat ofertat per l’empresa 
finalment adjudicatària com a millora. Aquestes tasques d’enderroc, segons projecte i 
informe del Cap de Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de 24 d’octubre de 
2019, tenen un valor que ascendeix a 97.245,06 euros.

Atès que, al marge de l’enderroc, fins la data s’han certificat a origen obres i treballs 
fets per l’adjudicatària (certificació núm. 6) per un import total de 180.539,11 euros,  
IVA inclòs. No hi ha altres treballs i obres pendents de certificar, la qual cosa fa que 
es pugui liquidar el contracte en aquests termes.

Atès que el 26 d’agost de 2019 el contractista sol·licità la resolució del contracte 
anomenat “Obres d’ampliació i reforma del Vinseum, Centre nacional de cultura del 
vi, fase 1b, de Vilafranca” subscrit el 22 de març de 2018 entre l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. i EXCAVACIONES CHE, 
S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 28 DE MAYO, per la invocada 
suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos i, de conformitat  
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amb l’art. 239.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Text refós de 
2011), va demanar que s’acordés indemnitzar la UTE MUSEU DEL VI amb la quantitat 
equivalent al 3% del preu d’adjudicació del contracte resolt. 

Atès que segons informe de l’arquitecte Cap de Projectes i Obres de l’Ajuntament de 
24 d’octubre de 2019 , durant l’execució dels preceptius treballs d’arqueologia 
relacionats amb les obres, i també com a conseqüència dels mateixos, es van posar 
de manifest els punts sobrevinguts que eren imprevisibles en el moment de redacció 
del projecte que tot seguit s’enumeren:

- La descoberta de certes estructures arqueològiques pertanyents a una antiga 
bodega del segle XVIII, que a criteri dels tècnics del Vinseum tenen prou 
interès patrimonial per tal que es plantegi el seu manteniment i incorporació al 
projecte arquitectònic.

- Les prospeccions arqueològiques que ens donen nova informació sobre la 
fonamentació de l’edifici de l’antic palau i del propi terreny que ha de sustentar 
la nova construcció, per motius de seguretat, aconsellen plantejar un sistema 
de fonamentació alternatiu al previst en el projecte aprovat i replantejar el 
traçat general de la planta soterrani.

- També com a conseqüència dels anteriors punts es justifica procedir, al recàlcul 
del conjunt de l’edificació afectada.

Com a conseqüència de l’anterior s’estima necessari procedir a la redacció i aprovació 
d’un projecte modificat amb canvis d’una entitat tal que han de comportar el deure de 
rescindir el contracte i endegar una nova licitació. 

Atès que el projecte modificat ja pràcticament tancat té un pressupost per contracte 
d’aproximadament 4,2 milions d’euros, IVA a part. En tot cas, cal aprovar i executar 
un projecte modificat que comporta un increment de més del 10 i del 20% de l’import 
de l’adjdudicació, la qual cosa determina legalment la impossibilitat de modificar el 
contracte adjudicat, tota vegada que s’alterarien les condicions essencials de la 
licitació i adjudicació. Procedeix per tant resoldre el contracte adjudicat i portar a 
terme una nova licitació del contracte d’acord amb el projecte modificat que s’aprovi 
(articles 105 i 107 i 233 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aplicable per raons 
temporals).

Atès que la competència com a òrgan de contractació per acordar la resolució 
correspon a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació feta pel Ple municipal 
en sessió de 22 d’octubre de 2019.

Atès que l’adjudicatrària UTE CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U. I EXCAVACIONS CHE, 
SL, “UTE MUSEU DEL VI”, ha acceptat que accepta que concorre causa legal de 
resolució del contracte per modificació del projecte que altera les condicions 
essencials de licitació i adjudicació; accepta també que es pot donar per liquidat el 
contracte amb la quantitat de 180.539,11 euros, IVA inclòs, certificada i pagada 
(certificació núm. 6), corresponent a tots els treballs realitzats. Finalment, accepta 
que no correspon el pagament de la indemnització del 3% de l’import de l’adjudicació, 
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però sí la percepció del cost dels treballs d’enderroc de l’edifici preexistent “Cal Pa i 
Figues”, per un import de 97.245,06 euros.

Per això, i actuant per delegació del Ple municipal (acord de 22 d’octubre de 2019), 
s’ACORDA:

1.Resoldre el contracte administratiu de les obres d’ampliació i reforma del Vinseum, 
Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B, de Vilafranca, (Exp. 56/2017/CNT) subscrit 
el 22 de febrer de 2018 entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès Penedès i 
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. i EXCAVACIONES CHE, S.L. UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS LEY 18/1982, DE 28 DE MAYO.

Constatar que la causa de resolució no es correspon amb la prevista a l’article 239.3 
de la Llei de contractes del sector públic (Text refós de 2011). Sí que en canvi 
procedeix resoldre el contracte atès que cal executar un projecte modificat que 
comporta un increment de més del 10 i del 20% de l’import de l’adjdudicació, la qual 
cosa determina legalment la impossibilitat de modificar el contracte adjudicat, tota 
vegada que s’alterarien les condicions essencials de la licitació i adjudicació. Escau per 
tant resoldre el contracte adjudicat i portar a terme una nova licitació d’acord amb el 
projecte modificat (articles 105 i 107 i 233 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

2.Aprovar l’autorització, la disposició i el  compromís de la despesa (ADO) per import 
de NOURANTA-SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-CIN EUROS AMB SIS CÈNTIMS 
(97.245,06€), IVA a part,  a l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U I 
EXCAVACIONES CHE, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 5.33303.63200 i ordenar el seu pagament, condicionat a l’aprovació 
d’expedient de modificació de crèdit per dotar de crèdit adequat i suficient per 
atendre la despesa. Aquesta despesa es correspon amb el valor dels treballs 
d’enderrocament de l’edifici de “Cal Pa i Figues”, inclòs com objecte del contracte a 
títol de millora ofertada i acceptada.

3.Constatar que CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. i EXCAVACIONES CHE, S.L. 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 28 DE MAYO ha percebut ja 
l’import dels treballs certificats per un total de 180.539,11 euros IVA inclòs. No 
existeixen conceptes, treballs ni imports pendents, per la qual cosa es dona per 
liquidat el contracte.

4.Notificar el present acord a CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. i EXCAVACIONES 
CHE, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 28 DE MAYO, 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. També se’n donarà 
compte als organismes fiscalitzadors que correspongui i a Generalitat de Catalunya en 
tant que l’obra es troba cofinançada pel programa europeu PO FEDER de Catalunya 
2014-2020.

27. Exp. 5/2019/URB_OIM
Atès que s’ha redactat per part de l’arquitecte Santiago Vives Sanfeliu, un nou 
projecte executiu de la fase 1B Ampliació i reforma del Palau Reial. Vinseum, museu 
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de les cultures del vi de Catalunya, comprensiu de memòria, prescripcions tècniques, 
plànols i pressupost d’execució per contracte de 5.081.979,40 euros (21% IVA 
inclòs). Aquesta actuació està finançada parcialment, segons la Resolució 
GAH/1214/2017, de 26 de maig (DOGC 31.5.2017) pel qual se seleccionen 
operacions de les entitats locals  susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Atès que el Ple Municipal, en sessió del dia 22 d’octubre de 2019, va facultar la Junta 
de Govern Local, amb delegació expressa, la potestat d’aprovar el projecte modificat 
d’obres Vinseum, Centre Nacional de la Cultura del Vi i d’aprovar l’expedient de 
contractació de les obres actuant com a òrgan de contractació a tots els efectes. 

s’A C O R D A:

1. Aprovar inicialment el projecte executiu de la fase 1B Ampliació i reforma del 
Palau Reial. Vinseum, museu de les cultures del vi de Catalunya comprensiu 
dels documents esmentats a la part expositiva, i amb un pressupost d’execució 
per contracte de 5.081.979,40 euros (21% Iva inclòs).

2. Sometre el projecte al tràmit d’informació pública, d’acord amb l’article 37 del 
ROAS, pel termini de trenta dies hàbils. En cas de no formular-se al·legacions, 
el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord 
exprés.

28. Exp. 106/2019/CNT
El Ple de la Corporació en sessió de data 18 d’octubre de 2017 va aprovar l’expedient 
administratiu per a la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres 
d’ampliació i reforma del Vinseum, Centre Nacional de Cultura del Vi, fase 1B, de 
Vilafranca.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 d’octubre de 2019, ha aprovat la 
resolució d’aquest contracte subscrit en data 22 de febrer de 2018 entre l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès i CONSTRUCTORA CALAF, SAU i EXCAVACIONES CHE, SL 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 28 DE MAIG.

En la mateixa sessió de la Junta de Govern Local s’ha aprovat la modificació del 
Projecte de l’Ampliació i Reforma del Palau Reial, VINSEUM – Fase 1B 

S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les 
obres de la Fase 1B d’ampliació i reforma del Palau Reial – Vinseum, Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya i existeix consignació pressupostària suficient i adequada 
per al finançament del contracte, segons expedient 106/2019/CNT

La contractació ha de tenir 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.
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La competència per a contractar les obres correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb la Delegació efectuada pel Ple de la Corporació en sessió de data 22 
d’octubre de 2019.

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

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per a l’execució de les obres de la Fase 
1B d’ampliació i reforma del Palau Reial – Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya, segons expedient número 106/2019/CNT. El preu màxim del contracte 
(IVA inclòs) és de 5.082.000,00 €. 

Aquesta actuació està finançada parcialment, segons la Resolució GAH/1214/2017, de 
26 de maig (DOGC 31.5.2017) pel qual se seleccionen operacions de les entitats 
locals  susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6.

Segon.- Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, els quals es 
consideren parts integrants del contracte. Es disposa l'obertura del procediment de 
contractació, i la licitació, en tractar-se d’un contractes subjecte a regulació 
harmonitzada, serà anunciada en el DOUE i en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament.

L’adjudicació del contracte queda condicionada a l’aprovació definitiva del Projecte 
executiu de la Fase 1B Ampliació i reforma del Palau Reial, VINSEUM, Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya.

Tercer. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte, 
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, 
d’acord amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova els text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart. Aprovar l’autorització (A) de la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries i imports segons el detall següent: 

Període Aplicació pressupostària Import (21 % d’IVA 
inclòs), EUROS

Anualitats 2019 i 2018 5. 33303.63200-
5.33303.6320018 3.441.985,39

Anualitat 2020 1.345.000,00
Anualitat 2021    295.014,61

Cinquè. Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans per 
adoptar l’acord de classificació de les proposicions presentades a la licitació per a 
l’execució de les obres de la Fase 1B d’ampliació i reforma del Palau Reial – Vinseum, 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, d’acord amb la proposta que efectuï la 
mesa de contractació.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
29.Exp. 3/2019/PE_PAC

Atès que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires al Títol IV Article 
36.2.c diu el següent: “El nombre de diumenges i festius en què poden romandre 
oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de fixar dos 
festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, i els ha de comunicar d'acord 
amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç.” 
(Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l’ any 2020).

Atès que la mateixa Llei 18/2017, en el Títol IV Art 37 especifica les exclusions de 
l’horari general i concretament a l’apartat 37.1 s’anomenen els casos o tipus 
d’establiments als quals no els afecten les limitacions de l’Art. 36 i que són els 
següents: els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de 
pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les 
botigues a l'abast i els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim 
d'autoservei, els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites 
empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de 
venda no superi els 150 metres quadrats, i que tinguin una oferta orientada 
essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació tenen llibertat horària i 
per tant poden obrir qualsevol diumenge o festiu. Tal i com es troba actualment la 
normativa d’horaris comercials a Catalunya, la superfície comercials dels establiments 
on no afectarien les limitacions passa a ser de 300 m2.

Atès que s’ha demanat a les associacions de comerciants: Centre Vila, Comerç 
Espirall, Comerç de la Girada, Concessionaris del Mercat de la Carn, Concessionaris 
del Mercat de Sant Salvador; a les empreses i grups de distribució considerats grans 
empreses i els establiments que superen els 150 m2 que ens indiquin quins dos 
diumenges o festius, addicionals als vuit que ja estipula la Generalitat, consideren 
més adients a nivell comercial, per establir-los d’obertura autoritzada al municipi de 
Vilafranca.

Atès que les propostes rebudes han estat les següents:
Dia proposat Nº establiments Nom establiments
31/08 (festiu 
local)

2 Bon Preu (2)

1/11 1 Sprinter
29/11 2 Dormity, Abacus
27/12 11 +  patronal 

CEDAC
Dormity, Abacus, Sprinter, Mercadona 
(3),Casa Ametller (3), Bon Preu (2)

Atès que els comerços Caprabo i Coaliment i també les associacions de comerciants 
Centre Vila,  Comerç Espirall, Comerç de la Girada, Concessionaris del Mercat 
Municipal de La Carn i Concessionari del Mercat Municipal de Sant Salvador han 
contestat en la línia que ja els estarà bé el que acordi l’ajuntament.

S’acorda:
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Que, tenint en compte les propostes rebudes i el grau d’acollida de cadascuna d’elles, 
s’acordin el 29 de novembre i el 27 de desembre de 2020 com a dies festius 
addicionals d’obertura comercial al municipi de Vilafranca del Penedès.

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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