
 

 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  16 

DE DESEMBRE  DE 2014 
 

Acta núm. 46 

 
ASSISTENTS: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLORIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÀNCHEZ VERA. 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 

 
1.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 
2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 9 de desembre de 2014. 
 



 

 

2.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DE 
PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

 
Es dóna compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos-
administratius. 
 
Recursos Humans 
 
1. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 
435/2014-B, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, 
a instàncies de SINDICAT DE FUNCIONARIS DE LA POLICIA, referent a la 
presumpta desestimació de la sol·licitud d’abonament de plusos de nit i festius 
prevista a l’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 
1093/2014, davant del Jutjat Social número 12 de Barcelona, referent a la 
modificació de condicions de treball.  
 
Serveis Viaris 
 
3. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 
514/2014-D Procediment Abreujat, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 15 de Barcelona, a instàncies de VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A., manca de treballs realitzats.  
 
Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors 
 
4. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 
465/2014-E, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, 
a instàncies de BANCO DE SANTANDER, S.A., en relació a una infracció de la 
Llei de Consum.  
 

3. SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. APROVAR, SI ESCAU, 
EL CALENDARI DE SESSIONS DE LES JUNTES DE GOVERN 
LOCAL PER A L’ANY 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Aprovar el següent calendari de Juntes de Govern Local ordinàries 
d’aquest Ajuntament corresponent als mesos de gener a juny de l’any 2015, 
annex a la proposta. 

 
Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern 
Local  Municipals: 



 

 

 
Els dimarts de cada setmana.  En el cas que el dia previst per a la 
celebració de la sessió ordinària sigui inhàbil, la sessió tindrà lloc el primer 
dia hàbil posterior.  

 
Horari: A les 9.30 hores 

  
 

CALENDARI DE JGL 2015 

 

GENER  FEBRER  MARÇ 
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4. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE DIABLES DE LA 
COLLADA-ELS SIS CAMINS PER LA CELEBRACIÓ DE LA 
FESTA D’ANY NOU EL DIA 31/12/2014 AL CENTRE CÍVIC LA 
COLLADA ELS SIS CAMINS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Associació de diables de la Collada-Els Sis camins per la celebració de festa 
d'Any Nou el dia 31/12/2014 al centre cívic i esportiu la Collada- els Sis camins. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per a 
la formalització de l’esmentat conveni.” 
 

5. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ 
DE L’ERROR MATERIAL DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 2 DE SETEMBRE DE 2014 REFERENT A 



 

 

L’APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A 
ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Rectificar l’error material de l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’apartat cinquè on s’aproven les 
condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les 
entitats dependents de l’àrea d’actuació de Convivència i Equitat que han estat 
objecte de subvenció, on diu: 
 
“CINQUÈ 
... 
5.7. Per part de Creu Roja 
5.7.1. La quantitat atorgada de 1.800 euros serà destinada al finançament dels 
projectes “Atenció a la diversitat amb joves” i Cessió espai i suport als tallers de 
resiliència amb infants”” 
... 
 
Ha de dir: 
“CINQUÈ 
... 
5.7. Per part de Creu Roja 
5.7.1.. La quantitat atorgada de 1.800 euros serà destinada al finançament dels 
projectes “Atenció a la diversitat amb joves”” 
... 
 
SEGON. Notificar a Creu Roja a Vilanova aquest acord.” 
 

  6.  HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/39, per un import de QUATRE-CENTS SETANTA-SET MIL SIS-CENTS 
NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (477.691,66€). 
 

7. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENTS DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
SEGONS PACTES D’1 D’ABRIL DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acordar estimar les peticions de valoració dels llocs de treball que a 
continuació es detallen: 
 
1) Tècnic/a SIAJ A2-20 amb 225 punts i CE 6.524,88€/any com a Tècnic/s Mig 
de Joventut A2-21 amb 283 punts i un CE 11.302,16€. Aquesta requalificació 



 

 

suposarà un cost de 3.973,57€ per l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 
de desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 2.998,92€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 974,65€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 
2) Tècnic/a Mig de Mercat A2-21 amb 283 punts i CE 11.302,16€/any com a 
Director de Mercats A2-23 amb 379 punts i CE 16.968,49€. Aquesta 
requalificació suposarà un cost de 5.064,68 per l’exercici 2014, des del 10 de 
juny fins al 31 de desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la 
forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.822,40€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.242,28€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 
3) Informador/a OMIC C1-18 amb 190 punts i CE 10.783,89€/any com a 
Inspector/a OMIC C1-19 amb 219 punts i CE 12.901,55€/any. Aquesta 
requalificació suposarà un cost de 1.841,44€ per l’exercici 2014, des del 10 de 
juny fins al 31 de desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la 
forma següent:  
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.389,77€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 451,67€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 
4) Tècnic Especialista de Serveis Viaris (platges)  C1-19 amb  219 punts i CE 
12.901,55 i complement major responsabilitat de 2.721,60€/any, com a 
Tècnic/a Mig de Serveis Viaris A2-23 amb 379 punts i CE 16.968,49€. Aquesta 
requalificació suposarà un cost de 4.675.58€ per l’exercici 2014, des del 10 de 
juny fins al 31 de desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la 
forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.528,74€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.146,84€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 

5) Tècnic/a Mig Habitatge A2-20 amb 239 punts i CE de 9.565,07 €/any com a 
Tècnic/a Responsable OLH A2-23 amb 379 punts i CE 16.968,49€/any. 
Aquesta requalificació suposarà un cost de 6.736,62€ per l’exercici 2014, des 
del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es consignaran al pressupost 
municipal de la forma següent:  
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 5.084,24€ corresponent al sou. 



 

 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.652,38€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
6) Tècnic Mig de Gestió Tributària A2-21 amb 283 punts i CE 11.302,16 €/any, 
com a Tècnic Mig de Gestió Tributària A2-23 amb 379 punts i CE 
16.968,49€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 5.064,68€ per 
l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es consignaran 
al pressupost municipal de la forma següent:  
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.822,40€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.242,28€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 
7) Tècnic Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts i CE 9.565,07 com 
a Tècnic Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts i CE 
11.302,16€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 1.671,94€ per 
l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es consignaran 
al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.261,84€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 410,10€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 
8) Tècnic Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts i CE 9.565,07 com 
a Tècnic Mig de Convivència i Equitat (funcions de coordinació àmbit Diversitat 
i Convivència) A2-21 amb 283 punts i CE 11.302,16€/any. Aquesta 
requalificació suposarà un cost de 1.671,94€ per l’exercici 2014, des del 10 de 
juny fins al 31 de desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la 
forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.261,84€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 410,10€ corresponent a la 

Seguretat Social 
 
9) Tècnic Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts i CE 9.565,07 com 
a Tècnic Mig de Convivència i Equitat (funcions coordinació àmbit Equitat) A2-
21 amb 283 punts i CE 11.302,16€/any. Aquesta requalificació suposarà un 
cost de 1.671,94€ per l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de 
desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.261,84€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 410,10€ corresponent a la 

Seguretat Social 
 
10) Auxiliar Tècnic/a de Convivència i Equitat C2-16 amb 151 punts i CE 
8.661,18€/any com a Tècnic/a Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 



 

 

punts i CE 10.314,54€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 
2.629,30€ per l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es 
consignaran al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.984,38€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 644,92€ corresponent a la 

Seguretat Social 
 

11) Tècnic/a Administració General A1-24 amb 340 punts i CE 14.345,81€/any 
com Assessor/a Jurídic/a de Secretaria General A1-26 amb 461 punts i CE 
20.868,99€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 6.160,95€ per 
l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es consignaran 
al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 4.649,77€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.511,18€ corresponent a la 

Seguretat Social 
 

12) Auxiliar Tècnic/a de Serveis Viaris C2-16 amb 151 punts i CE 
8.661,18€/any com a Tècnic/a Auxiliar de Serveis Viaris C1-17 amb 178 punts i 
CE 10.314,54€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 2.629,30€ per 
l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es consignaran 
al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.984,38€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 644,92€ corresponent a la 

Seguretat Social 
 

13) Auxiliar Tècnic/a d’Alcaldia C2-16 amb 151 punts i CE 8.661,18€/any com a 
Tècnic/a Auxiliar d’Alcaldia C1-17 amb 178 punts i CE 10.314,54€/any. Aquesta 
requalificació suposarà un cost de 2.629,30€ per l’exercici 2014, des del 10 de 
juny fins al 31 de desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la 
forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.984,38€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 644,92€ corresponent a la 

Seguretat Social 
 
14) Conserge E-14 amb 139 punts i CE 9.143,95€/any com a Vigilant Ambiental 
C2-15 amb 164 punts i CE 9.842,08€/any. Aquesta requalificació suposarà un 
cost de 1.320,80€ per l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de 
desembre, que es consignaran al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 978,37€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 342,43€ corresponent a la 

Seguretat Social 



 

 

 
15) Auxiliar Administratiu/va de Gestió Tributària C2-16 amb 151 punts i CE 
8.661,18€/any com a Tècnic/a Auxiliar de Gestió Tributària C1-17 amb 178 
punts i CE 10.314,54€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 
2.629,30€ per l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es 
consignaran al pressupost municipal de la forma següent: 
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 1.984,38€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 644,92€ corresponent a la 

Seguretat Social 
• l’import de 1.984,38€ corresponent al sou. 

 
16) Tècnic Mig d’Inspecció Tributària A2-21 amb 283 punts i CE 11.302,16 
€/any, com a Tècnic Mig d’Inspecció Tributària A2-23 amb 379 punts i CE 
16.968,49€/any. Aquesta requalificació suposarà un cost de 5.064,68€ per 
l’exercici 2014, des del 10 de juny fins al 31 de desembre, que es consignaran 
al pressupost municipal de la forma següent:  
 
• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.822,40€ corresponent al sou. 
• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.242,28€ corresponent a la 

Seguretat Social. 
 
SEGON. D’acord amb els dictàmens i estudis comparatius elaborats pel Servei 
de Recursos Humans, es desestimen les peticions de valoració de llocs de 
treball següents: 
 

- Tècnic/a Superior de Joventut A1-24 amb 309 punts. 
- Tècnic/a Mig Prevenció de Riscos Laborals A2-21 amb 283 punts. 
- Tècnic/a Responsable de Mobilitat A2-23 amb 379 punts. 
- 2 Tècnic/a Especialista de Comunicació C1-19 amb 219 punts. 
- Cap Unitat Administrativa de Planejament C1-20 amb 252 punts. 
- Auxiliar Tècnic/a Serveis Viaris C2-16 amb 151 punts (reclamació 

llicències gual). 
- Auxiliar Administratiu/va de Salut C2-16 amb 151 punts. 
- Administratiu/va de Serveis Viaris C1-17 amb 178 punts. 
- 2 Administratiu/va de Serveis Viaris C1-17 amb 178 punts (suport 

USM). 
- Administratiu/va de Joventut C1-17 amb 178 punts. 
- Administratiu/va de Promoció Econòmica C1-17 amb 178 punts 

(mercats). 
- Professora EMAID A2-20 amb 245 punts. 
- Auxiliar Administratiu/va Alcaldia C2-16 amb 151punts. 
- Funcions de Secretari/ària suplent de la Comissió Informativa 

  
Les al·legacions presentades en posterioritat al Dictamen de Recursos Humans 
es consideren desestimades segons l’informe adjunt a la present resolució. 
 



 

 

TERCER. Acceptar que hi ha factors de valoració que no estan valorats pel 
Manual i que han de comportar un augment del Complement Específic en els 
següents casos: 
 
- Tècnic/a Especialista de Serveis Viaris (jardins i jocs infantils) C1-19 amb 219 
punts. 
- Auxiliar Tècnic/a d’Alcaldia C2-16 amb 151 punts que ha passat a Tècnic/a 
Auxiliar d’Alcaldia C1-17 amb 178 punts. 
- Cap Tècnic Superior PRL A2-23 amb 379 punts. 
- Tècnic/a Mig d’Enginyeria A2-23 amb 379 punts. 
- Educador/a de Serveis Socials A2-21 amb 252 punts (funcions Coordinació 
d’infància i Adolescència). 
- Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local C1-20 amb 252 punts. 
- Tècnic/a Mig de Medi Ambient A2-21 amb 283 punts (funcions fires 
ambientals i mercats). 
- Inspector de Serveis Viaris C1-19 amb 219 punts (funcions de gestió 
d’incidències). 
- Piscòleg/loga A1-24 amb 340 punts (funcions coordinació equip promoció 
salut). 
- 3 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han passat 
a Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts. 
- 1 Auxiliar Tècnic/a de Convivència i Equitat C2-16 amb 151 punts que ha 
passat a Tècnic Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts. 
 
Abans de la determinació final d’aquests imports que corresponen a aquesta 
dedicació i la proposta al Ple de la modificació del Catàleg de llocs de treball, 
caldrà negociar a la Comissió de Valoració de llocs de treball, els imports que 
corresponen a aquesta dedicació. 

 
QUART. S’acorda continuar treballant amb la negociació de la valoració de 
llocs de treball de la Policia, atès que la Comissió de Valoració encara no s’ha 
pogut reunir.  
 
CINQUÈ. Com a conseqüència de l’apartat primer de la present resolució,  on 
s’estimen les peticions de valoració, cal crear en el Catàleg de Llocs de treball 
els llocs de treball que a continuació es detallen i que s’hauran de sotmetre a 
l’aprovació del Ple Municipal següents: 
 
- Tècnic/a Mig A2-21 amb 283 punts  i amb l’estructura salarial següents: SB: 

12.906,46, CD: 6.626,90€ i CE 11.302,16€. Retribució total anual: 
30.835,52€. 

- Director/a de Mercats A2-23 amb 379 punts i amb l’estructura salarial 
següent: SB 12.906,46€, CD 7.549,74 i CE 16.968,49. Retribució total anual: 
37.524,69€. 

- Inspector/a OMIC  C1-19 amb 219 punts i amb l’estructura salarial següent: 
SB 9.884,84, CD 5.841,50 i CE 12.901,55. Retribució total anual: 
28.627,89€. 



 

 

- Tècnic/a Responsable OLH A2-23 amb 379 punts i amb l’estructura salarial 
següent: SB 12.906,46€, CD 7.649,74€ i CE 16.968,49€. Retribució total 
anual: 37.524,69€. 

- Tècnic/a Mig Gestió Tributària A2-23 amb 379 punts i amb l’estructura 
salarial següent: SB 12.906,46€, CD 7.549,74 i CE 16.968,49. Retribució 
total anual: 37.524,69€. 

- Tècnic/a Mig de Convivència A2-21 amb 283 punts i amb l’estructura salarial 
següent: SB 12.906,46€, CD 6.626,90 i CE 11.302,16. Retribució total anual: 
30.835,52€. 

- Tècnic/a Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts i amb 
l’estructura salarial següent: SB 9.884,84€, CD 5.212,06 i CE 10.314,54. 
Retribució total anual: 25.411,44€. 

- Tècnic/a Auxiliar d’Alcaldia  C1-17 amb 178 punts i amb l’estructura salarial 
següent: SB 9.884,84€, CD 5.212,06 i CE 10.314,54. Retribució total anual: 
25.411,44€. 

- Tècnic/a Auxiliar d’Alcaldia  C1-17 amb 178 punts i amb l’estructura salarial 
següent: SB 9.884,84€, CD 5.212,06 i CE 10.314,54. Retribució total anual: 
25.411,44€. 

- Vigilant Ambiental C2-15 amb 164 punts i amb l’estructura salarial següent: 
SB 8.378,58€, CD 4.584,16 i CE 9.842,08. Retribució total anual: 
22.804,82€. 

- Tècnic/a Auxiliar de Gestió Tributària  C1-17 amb 178 punts i amb 
l’estructura salarial següent: SB 9.884,84€, CD 5.212,06 i CE 10.314,54. 
Retribució total anual: 25.411,44€. 

- Tècnic/a Mig Serveis Viaris (platges) A2-23 amb 379 punts i amb l’estructura 
salarial següent: SB 12.906,46€, CD 7.549,74 i CE 16.968,49. Retribució 
total anual: 37.524,69€. 

 
SISÈ. Suprimir del Catàleg de Llocs de treball següent: 
 
- Tècnic/a SIAJ A2-20 amb 225 punts i CE 6.524,88. 
- Informador/a OMIC C1-18 amb 190 punts i CE 10.783,89€. 
 
SETÈ. Viabilitat econòmica  és la que consta en cada apartat del punt primer 
de la part resolutiva de la present resolució. 
 
VUITÈ. A partir de l’anàlisi dels diferents llocs de treball que s’han portat a 
terme fins la data,  ha quedat constat que hi ha diversos desajustos entre el 
catàleg de llocs de treball i la realitat, així com ha quedat demostrat que el 
mètode utilitzat, que és del 2001, té diverses mancances a nivell tècnic perquè 
no compren tots els aspectes necessaris per valorar els diferents llocs de 
treball. Per aquest motiu s’acorda presentar una sol·licitud a la Diputació de 
Barcelona per encarregar una valoració de llocs de treball global de tot 
l’Ajuntament per iniciar-la al 2015.   
 
NOVÈ. Traslladar als/les treballadors/res interessats els acords adoptats 
anteriorment. 



 

 

 
DESÈ. Elevar la proposta al Ple per a la seva ratificació.” 
 

8. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
ATRA ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DELS 
TALLERS DE RESILIÈNCIA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ATRA Associació. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 

DE LA INSTAL·LACIÓ DE REC I JARDINERIA AL PARC DE 
RIBES ROGES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar el contracte menor per a la 
instal·lació de rec per a la millora del parterre col·locat i el subministrament i 
instal·lació de 5 palmeres i una zona de sorra al Parc de Ribes Roges a 
l’empresa MANCOMUNITAT DE MINUSVÀLIDS PSIQUÍCS DEL GARRAF 
(Tegar Jardineria), amb NIF: V08789471   i domicili a l’avinguda del Riu Foix, 
núm. 60, 08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona) per l’import de setze mil tres-
cents vint-i-sis euros amb vuitanta-dos cèntims ( 16.326,82€)  sense IVA , més  
tres mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-tres cèntims  (3.428,63€) 
corresponent al 21 per cent de l’IVA fan un total de DINOU MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (19.755,45€) 
d’acord amb la seva oferta i l’informe tècnic corresponent.    
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE APROVAR L’ADJUDICACIÓ 
DE L’OBRA CIVIL I MOBILIARI AL PARC DE RIBES ROGES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar el contracte menor per a l’execució dels treballs 
d’arranjament obra civil i mobiliari al  Parc de Ribes Roges a l’empresa ROCA 
GÓMEZ, SA, amb NIF: B08593543 i domicili a la Ronda d’Europa, núm. 61  
08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona), per l’import de quaranta-cinc mil tres-
cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (45.385,65€), sense IVA, 
més  nou mil cinc-cents trenta euros amb noranta-nou cèntims  (9.530,99€) 
corresponent al 21 per cent de l’IVA, fan un total de CINQUANTA-QUATRE MIL 
NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE  CÈNTIMS  
(54.916,64€) d’acord amb la seva oferta i l’informe tècnic corresponent.    
 
SEGON.  Aquest import anirà a càrrec de la partida 10.439,62200 –“Inversió al 
barri de mar” del Pressupost d’Inversions Municipal. 
 



 

 

TERCER.  Que aquest acord sigui notificat al contractista en el termini de deu 
dies, i que se’l requereixi perquè presenti el document que acrediti haver 
constituït la garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost del 
contracte, sense incloure l’impost sobre el valor afegit  i que puja la quantitat de  
2.269,28 Euros.   
 
Aquesta garantia es constituirà mitjançant aval bancari o en qualsevol altra 
forma legal, prevista per als contractes municipals o de l’Estat, a la dipositaria 
d’aquest Ajuntament, en el termini de deu dies a comptar des de la data de 
notificació del present acord. 
 
Es farà constar a l’aval que aquest tindrà validesa fins que l’Administració 
autoritzi la seva cancel·lació.”  

 
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 

D’OBRES NÚM.1 A FAVOR D’OBRAS QUINTANA, SA, PER 
OBRES  D’ADEQUACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA PER AL 
BANC D’ALIMENTS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 1, 
corresponent a treballs efectuats el mes de novembre de 2014, a favor de 
l’empresa OBRAS QUINTANA, SA, amb CIF: A08397119  per les obres de  
projecte “Adequació del local en planta baixa de l’antic economat de la Pirelli 
per a ubicar el servei social del Banc d’Aliments”  per un import de SETZE MIL 
SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS (16.625,07€) amb el 21 
per cent de l’IVA inclòs. 

 
13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 

NÚM. 7 D’OBRA REALMENT EXECUTADA CORRESPONENT A 
LA PARTIDA D’IMPREVISTOS DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I 
MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER DE LA 
LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 7 corresponent 
al que realment s’ha executat de la partida d’imprevistos ofertada per un import 
de 179.120,92 euros, per l’empresa adjudicatària COPCISA, SA, de les obres 
del projecte “Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat i 
reurbanització del carrer en el tram comprés entre els carrers del Forn del Vidre 
i de l’Ancora”, dels quals s’han executat treballs per 85.620,72 euros. 
D’aquesta relació resulta que s’havien certificat 132.358,88 euros, i realment 
s’han executat millores per import total de 85.620,72 euros, per la qual cosa 
resta pendent per executar un import de 93.500,22 euros. Això fa que la 
diferència entre el que s’ha certificat i el que realment s’ha efectuat, dóna un 
saldo en negatiu de QUARANTA-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS (-46.738,16€) l’IVA inclòs, que s’han certificat de més. 
Aquest import no representa cap cost per a l’ajuntament.”  



 

 

 
14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA DISSOLUCIÓ 

DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’EXECUCIÓ 4 
DEL PLA PARCIAL ARAGAI DEL TERME MUNICIPAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del polígon 
d’execució 4 del Pla parcial Aragai del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i 
donar-la de baixa del Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradors de la 
Generalitat de Catalunya, on consta registrada des del 8 de febrer de 1995, a 
l’assentament amb el núm. 896, foli 81, tom VII, de conformitat amb l’article 195 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació del polígon 
d’execució 4 del Pla parcial Aragai del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, 
així com emetre Certificat municipal que acrediti l’aprovació de l’acord de la 
Junta de dissolució de l’entitat, a fi i efecte d’inscriure la dissolució de la Junta 
en el registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanzà, núm. 1-7, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona).” 

 
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

SENTÈNCIA NÚM. 262/2014, RELATIVA AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 273/2012 BR, 
INTERPOSAT PER LA SOCIETAT UNILAND CEMENTERA, S.A. 

 
Es dóna compte de la Sentència núm. 262/2014, dictada en data 30 de 
setembre de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en 
el recurs ordinari núm. 273/2012 BR, interposat per la societat UNILAND 
CEMENTERA, S.A.  
 
El dit recurs s’interposà contra la desestimació presumpta de la reclamació 
efectuada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 29 de juny de 2011 per 
responsabilitat patrimonial, pels hipotètics danys ocasionats a conseqüència de 
la declaració de nul·litat de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de 
Reparcel·lació del sector Masia d’en Barreres II, en Sentència del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 11 dels d’aquesta ciutat, de data 29 de juny de 
2010, sol·licitant que s’acordi una indemnització de 842.367,16 euros, més els 
interessos. 
 
En aquest sentit, la part dispositiva de l’esmentada Sentència diu literalment:  



 

 

 
“DESESTIMAR el recurs contenciós-administratiu interposat per la 
representació processal de la societat Uniland Cementera, S.A, contra  
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Sense costes.” 

 
L’esmentada sentència ha estat declarada ferma en data 31 d’octubre de 2014 i 
certificada així, mitjançant notificació de data 21 de novembre de 2014, registre 
d’entrada núm. 2014032804/1. 
 

16.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
Es dóna compte a la junta de govern local de la relació de comunicacions 
prèvies i declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per 10010235Z, per a canviar paviment per parquet, al 

carrer del Fossar Vell, núm. 2. (953/2014) 
 
2. Comunicació presentada per 39305057N, per a canviar paviment i sanitaris a la 

rambla de la Pau, núm. 62, 1r. (969/2014) 
 
3. Comunicació presentada per 52219119B, per a canviar rajoles de cuina i bany al 

carrer de Girona, núm. 5,  4t. 1a. (981/2014) 
 
4. Comunicació presentada per 39882891V, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer de Francesc Moragues, núm. 3, 4t. 1a. (983/2014) 
 
5. Comunicació presentada per 77122962Y, per a canviar rajoles de cuina i bany a 

la rambla de la Pau, núm. 87, Esc. 1,  3r. 1a. (988/2014) 
 
6. Comunicació presentada per 11766149Q, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer de la Masia Frederic, núm. 34,  5è. 1a. (989/2014) 
 
7. Comunicació presentada per 52211360A, per a enrajolar cuina i bany al carrer 

de Lluís de Requesens, núm. 11A, 3r. 3a. (990/2014) 
 
8. Comunicació presentada per 36456327Q, per a canviar banyera per plat de 

dutxa a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 165A,  5è 2a. (996/2014) 
 
9. Comunicació presentada per 16788228E, per a canviar banyera per plat de 

dutxa a l’avinguda de Cubelles, núm. 66, 4t. 1a. (997/2014) 
 
10. Comunicació presentada per 52217263H, per a canviar rajoles de bany a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 36, àtic 2a. (1001/2014) 
 



 

 

11. Comunicació presentada per 38096853K, per a reformar bany i cuina al carrer 
del Gas, núm. 4,  3r. 1a. (1002/2014) 

 
12. Comunicació presentada per 80018957W, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 31, 7è. 2a. (1006/2014) 
 
13. Comunicació presentada per 52424599D, per a reformar cuina a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 10, 3r. 4a. (1017/2014) 
 
14. Comunicació presentada per 35090391G, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 34, àtic 3a. (1019/2014) 
 
15. Comunicació presentada per 52420770K, per a reformar cuina a l’avinguda del 

Penedès, núm. 20, 1r. 1a. (1028/2014) 
 
16. Comunicació presentada per 27502376B, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer de Canigó, núm. 10, 1r. 2a. (1045/2014) 
 
17. Comunicació presentada per 36736469H, per a canviar rajoles i mobles de la 

cuina al passeig del Carme, núm. 33-35, 1r. 1a. (1051/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per 46590910-V, per instal·lar una fruiteria a l’avinguda 

de Francesc Macià, núm. 98, bxs. 2a. (284/14) 
 
2. Comunicació presentada per 38491475D, per instal·lar una activitat de venda 

d’articles esotèrics a l’avinguda de Cubelles, núm. 35. (489/14) 
 
3. Comunicació presentada per 46690317 H, per instal·lar una papereria i 

manualitats al carrer de la Fruita, núm. 1. (528/14) 
 
4. Comunicació presentada per Y2334814Y, per instal·lar una consulta de nutrició a 

la plaça de Miró de Montgrós, núm. 8. (523/14) 
 
5. Comunicació presentada per SAT VE DEL TROS 9, per instal·lar una botiga 

d’alimentació al carrer de Sant Gregori, núm. 4. (515/14) 
 
6. Comunicació presentada per 52427380-F, per instal·lar una activitat d’assessors i 

gestió immobiliària a la plaça de la Mediterrània, núm. 6, local, 26. (512/14) 
 
7. Comunicació presentada per CHACON VILANOVA MAGATZEMS, SL, per 

instal·lar una botiga de joguines al carrer de Lleida, núm. 23-25 /av. de Francesc 
Macià, núm. 16. (516/14) 

 
8. Comunicació presentada per 77092676B, per instal·lar una botiga de roba al 

carrer de Miguel de Cervantes, núm. 18. (527/14) 
 



 

 

9. Comunicació presentada per Y9977028L, per instal·lar una botiga de venda 
d’alimentació i pa a la rambla del Castell, núm. 51, bxs. (520/14) 

 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per 33898100-X, per instal·lar un bar a la rambla de la 

Pau, núm. 65. (495/14) 
 
2. Comunicació presentada, per canviar de nom un bar a la plaça de l’Anxeneta, 

núm. 2.  (176/14) 
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per DECRET.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a impermeabilitzar 

caixa d’escala al carrer de Teodor Creus i Corominas, núm. 15. (763/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana al carrer de Sant Felip Neri, núm. 5. (894/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a instal·lar un 

ascensor a l’avinguda del Garraf, núm. 61. (971/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana al carrer de les Gavines, núm. 21. (973/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar una 

esquerda del balcó de la façana, núm. 9. (976/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana i el balcó al carrer de les Casernes, núm. 34. (982/2014) 
 
7. Sol·licitud presentada per 41056641P, per a arranjar i pintar façana al carrer de les 

Barques, núm. 4. (994/2014) 
 
8. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 5 

balcons, al carrer de les Atzavares, núm. 22. (1000/2014) 
 
9. Sol·licitud presentada per 36962698L, per a pintar façana al carrer de la Creu, 

núm. 27. (1005/2014) 
 
10. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 

reparar cantells del balcó al carrer de Santa Madrona, núm. 7. (1008/2014) 
 



 

 

11. Sol·licitud presentada per ARAMAD GAS, SLU, per a fer instal·lació interior de gas 
al carrer de Mas Palau, núm. 15. (1011/2014) 

 
12. Sol·licitud presentada per SANTA EULÀLIA 17, SL, per a reforma interior de 

l’habitatge al carrer de Santa Eulàlia, núm. 17, SL. (1013/2014) 
 
13. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar 

claveguera interior del local al carrer de Josep Coroleu, núm. 67-69. (1015/2014) 
 
14. Sol·licitud presentada per 38122130K, pera a reparar mur exterior, treure peces de 

pedra artificial i posar-ne de noves, a l’avinguda del Terme, núm. 48. (1020/2014) 
 
15. Sol·licitud presentada per 37610687Y, per a obrir una arqueta al subterrani, al 

carrer de l’Havana, núm. 20. (1022/2014) 
 
16. Sol·licitud presentada per FAMÍLIA GALLEGO MARTÍNEZ, SL, per a canviar 

canonada d’aigua al carrer de la Unió, núm. 44. (1026/2014) 
 
17. Sol·licitud presentada per 37615158S, per a reparar la façana al carrer de l’Aigua, 

núm. 42. (1027/2014) 
 
18. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar forjats 

dels balcons de la façana posterior al carrer de Joan d’Austria, núm. 12. 
(1032/2014) 

 
19. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer una rampa 

d’adaptació per a minusvàlids, al carrer de l’Aigua, núm. 108, 1r. 1a. (1033/2014) 
 
20. Sol·licitud presentada per 27178330N, per a fer una tanca a veïns d’1 m d’obra i 1 

m de xarxa metàl·lica, al carrer Fes, núm. 19. (1035/2014) 
 
21. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar el pati 

de llums posterior de l’edifici situat al carrer de Joan Maragall, núm. 5. (1044/2014) 
 
22. Sol·licitud presentada per 77252604C, per a reforma interior i rehabilitació 

d’habitatge, al carrer de l’Aigua, núm. 109, bxs. 2a. (1046/2014) 
 
23. Sol·licitud presentada per GSG NIN FIFTEEN, SL, per a fer rebaix de vorada per 

gual, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 32. (1048/2014) 
 
24. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar el balcó 

al carrer del Jardí, núm. 18-20. (1047/2014) 
 
25. Sol·licitud presentada per 52217897P, per a pintar la façana al carrer Llibertat, 

núm. 107-109. (1053/2014) 
 
26. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar el terrat i 

patologies del celobert, a la rambla de Joan Baptista Pirelli, núm. 94. (1057/2014) 
 
27. Sol·licitud presentada per 35038291E, per a fer reforç de forjat de fusta i reparar 

esquerdes al carrer de la Llibertat, núm. 21. (1060/2014) 



 

 

 
28. Sol·licitud presentada per MANCOMUNITAT FISA FASE 2, per a fer manteniment 

dels acabats del terrats del edificis de la plaça del Cubilot, núm. 1,  carrer de 
Miquel Guansé, núm. 2, i carrer de Tarragona, núm. 2. (1061/2014) 

 
29. Sol·licitud presentada per MANCOMUNITAT FISA FASE 2, per a reparar façanes 

dels edificis de la plaça del Cubilot, núm. 1,  carrer de Miquel Guansé, núm. 2, i 
carrer de Tarragona, núm. 2. (1061/2014) 

 
30. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 3 m per a 

subministrament de gas al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 7, cantonada amb 
la rambla Principal, núm. 23. (645/2014) 

 
31. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas, al carrer de Mas Palau, núm. 15. (794/2014) 
 
32. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a fer 

connexió de servei de gas al carrer de l’Església.  (684/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per HEALTHY FOOD, SL, per a canviar el paviment i pintar 

local al carrer de Josep Coroleu, núm. 105. (995/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per CONSUPAN, SL, per a fer divisions amb pladur, 

col·locar terra flotant i pintar local destinat a oficines, al carrer del Doctor Fleming, 
núm. 29. (972/2014) 

 
3. Sol·licitud presentada per 47633574E, per a fer nova distribució i canvi 

d’instal·lacions de local destinat a centre de pràctiques psicofísiques, al carrer de 
Pere Riudor, núm. 28. (1010/2014) 

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per LA BODEGUETA DEL RACÓ DE GAUDÍ, SL, per  fer 

obres d’adequació del local per instal·lar un bar restaurant a la rambla Pau, núm. 
107. (931/14-OBR) 

 
URGÈNCIA 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 



 

 

 
17. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 

PER ACORDAR LA GRATUÏTAT DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la gratuïtat del servei de teleassistència que presta 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc del Servei Local de 
Teleassistència de la Diputació de Barcelona, a partir del mes de juliol de 2014. 
 
SEGON. Suspendre temporalment, i fins a noves instruccions, els punts 
següents de l’encomana aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 13 de desembre de 2011: 
 

 “- Facturació a les persones usuàries i gestió dels ingressos 
corresponents. 
- Aprovació, aplicació i gestió dels preus i els criteris de subvenció del 
servei. L’acord d’aprovació i l’informe justificatiu dels preus i subvencions 
acordades es trametrà a l’Ajuntament perquè com a titular del servei, en 
doni la conformitat.” 

 
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci de Serveis a les Persones i a la 
Intervenció municipal. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 

18. EDUCACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CONVENIS 
ESPECÍFICS ESTABLERTS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT, PER AL DESENVOLUPAMENT 
DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 2014-2015  
I PER ALS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) EN LA 
MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) 2014-
2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar els convenis específics amb la Diputació de Barcelona, per 
al desenvolupament de: 
 

• Programes de Formació i Inserció (PFI) adaptat, curs 2014-2015, 
per un import de 31.000€. 

• Programes de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Pla de 
Transició al Treball (PTT) 2014-2015, per un import de 25.000€. 

 



 

 

SEGON. Acceptar les subvencions de TRENTA-UN MIL EUROS (31.000€) i 
VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000€), respectivament per al finançament dels 
esmentats programes. 
 
TERCER. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, com a ens 
instrumental dependent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta 
causa i dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades per la 
Regidoria d’Educació i Treball, la realització dels esmentats programes. 
 
QUART. Transferir a l’IMET les quantitats esmentades en el punt segon 
d’aquest acord, prèvia modificació de crèdit i un cop s’hagi ingressat.  
 
CINQUÈ. Aquest acord caldrà que sigui ratificat per al proper Ple de 
l’Ajutnament.” 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10,15 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 


