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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 18 DE DESEMBRE DE 2018 
 
 
Acta núm. 47 
 
Assistents: 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBA PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIA 
F. XAVIER SERRA ALBET 

  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
 INTERVENTOR 
 CESAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÈNDEZ (Comunicació), la Sra. 
ROSA JORBA  VALLDOSERA  i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC), 
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 CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE 

DESEMBRE DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11 de 
desembre de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

DE GESTIÓ DE TALLERS A IMPARTIR PER PART DEL SERVEI DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 000015/2015-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR de mutu acord el contracte del servei de gestió de tallers a 
impartir per part del servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
pel període d’un any (1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019), per un import anual 
màxim de 2.750,00 € (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS). 
 
SEGON.- El servei objecte d’aquest contracte s’iniciarà a partir del primer de gener de 
2019. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei –que ja s’està 
prestant durant l’exercici 2018 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3271.2279900 
del pressupost- es contraurà a les partides corresponents al pressupost de 2019. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a APRÈN MÉS, SCP i publicar al Registre Públic de 
Contractes. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS 
ELEVADORS DELS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS.  NÚM. EXP.  (CSE/0208/PO) 
000044/2018-CONT  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

 
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom de l’empresa GENERAL 
ELEVADORES XXI, SL. amb CIF B41832478, per import de 2.536,86 € (DOS MIL CINC-
CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO), referent a la 
contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de 
l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i Societats municipals. 

 
SEGON.- Notificar a l’empresa GENERAL ELEVADORES XXI, SL. la present resolució.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
PASSAREL·LES A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  NÚM. EXP. 
000012/2017-CONT  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 

“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom de l’empresa 
INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, S.A. amb CIF A58979337, per import de 239,80€ 
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO), referent al 
lot 1 de la contractació del subministrament i instal·lació de passarel·les a les platges de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON.- Notificar a l’empresa INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, S.A. la present 
resolució.”. 
 
5. CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

PER L’ADQUISICIÓ I POSTERIOR MANTENIMENT D’UN MÒDUL DE GESTIÓ 
D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA, T-SYSTEMS. 
NÚM. EXP. 0000042/2018-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa T-Systems ITC Iberia SAU, amb CIF A-81608077, el 
contracte subministrament per l’adquisició i posterior manteniment d’un mòdul de gestió 
d’expedients electrònics de contractació pública, amb una durada d’un any, per un 
import de  VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC ERUOS (27.895,00 €) més 
CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET AMB NORANTA-CINC EUROS (5.857,95 €) 
d’IVA al 21% que fan un total de TRENTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS 
AMB NORANTA-CINC EUROS (33.752,95 €). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 07.9203.2219900 Material Professional del 
pressupost vigent.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient.”. 
 
6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 254/2018, DE 

14/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 386/2017 F2, INTERPOSAT PER TOMÀS 
BENÍTEZ CABRERA.  NÚM. EXP. 000019/2018/ESEC 
 

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 386/2017 F2 
 
Data sentència:  14 de novembre de 2018 
 
Part actora  : T. B. C. 
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Part demandada  :                 AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. A. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de data 8 de maig de 2017 per la qual es 

desestima la sol·licitud de revisió de l’autoliquidació del 
IIVTNU referent a una finca en el terme municipal. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs presentat per Tomàs Benítez 

Cabrera contra la resolució de 8 de maig de 2017 per la 
qual es desestima la sol·licitud de revisió de 
l’autoliquidació del IIVTNU referent a una finca en el terme 
municipal. 

 Imposició de costes a la part actora fins un màxim de 200 
euros. 

 Contra aquesta sentència no hi cap recurs ordinari.  En tot 
cas, pot interposar-se recurs de cassació en el termini de 
30 dies. 

  
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
  
7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE 18/10/18, 

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE                      
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 301/2017 C, INTERPOSAT PER J. M. A.                         
NÚM. EXP. 000028/2018/ESEC 
 

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 301/2017 C 
 
Núm. i data interlocutòria:     18 d’octubre de 2018 
 
Part actora  : J. M. A. 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   D. M. C. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de 12/5/17, que desestima el recurs de reposició 

contra la resolució d’incoació d’expedient sancionador de 
5/8/16, amb imposició de multa de 900 euros per cometre 
infracció greu prevista a l’article 11.1 del TRLSV.  

  
Decisió  :  SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS 

Anul·la l’acte administratiu de la resolució per no ser ajustat 
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a Dret. 
Imposa pagament de costes a l’administració, amb un límit 
de 100 euros. 

 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. No pot interposar-se cap 

recurs. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 860/2018, DE 

19/11/18, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA EN EL PROCEDIMENT D’APEL·LACIÓ 381/2018, QUE PROVÉ 
DEL PROCEDIMENT 164/2017 F, INTERPOSAT PER MIGUEL A. BAETA 
MONFORTE I ALTRES. NÚM. EXP. 000035/2018/ESEC 
 

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :   Recurs d’apel·lació 381/2018 
 
Data sentència:  19 de novembre de 2018 
 
Part actora  : M. A. B. M. I ALTRES 
 
Part demandada  :                AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, BEGUIN 

SCP  
 
Lletrat:                                    Despatx jurídic IURACAT, SLP 
 
Objecte del procediment :      Sentència 49/2018 de 19/2/18, del JCA 7 de Barcelona, en 

el procediment de Drets Fonamentals 164/2017 F 
 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat. 

IMPOSAR a l’apel·lant les costes del recurs d’apel·lació. 
La sentència no és ferma i es pot interposar recurs de 
cassació. 

 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 141/2018, 

DE 12/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 336/2018 CB, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL.  NÚM. EXP. 
000122/2018/ESEC 
 

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
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Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 336/2018 CB 
 
Data sentència:  12 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 
 
Part demandada  :                 AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. A. 
 
Objecte del procediment :      Resolució, per silenci administratiu, de la sol·licitud de 

devolució d’ingressos indeguts relativa a l’IIVTNU, clau 
d’autoliquidació AU-202145983 

 
Decisió  :  Hi ha satisfacció extra processal. 
 No hi ha condemna en costes. 
 Contra aquesta interlocutòria es pot interposar recurs de 

reposició. 
  
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
  
10. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 152/2018, 

DE 7/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 339/2018 D, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL.  NÚM. EXP. 
000136/2018/ESEC 
 

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 339/2018 D 
 
Data sentència:  7 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 
Part demandada  :                 AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. A. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de la sol·licitud de devolució d’ingressos 

indeguts relativa a l’IIVTNU, clau d’autoliquidació AU-
202042781 
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Decisió  :  Es declara acabat el procediment i s’ordena el seu arxiu. 
 Contra aquesta interlocutòria es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
  
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
11. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 147/2018, 

DE 6/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 334/2018 C, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL.  NÚM. EXP. 
000164/2018/ESEC 

 
“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 334/2018 C 
 
Núm. i data interlocutòria:      6 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                          
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202025881, 
finca de referència cadastral 4745501CP9644N393SM.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de 
les actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

de reposició. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
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12. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 158/2018, 

DE 20/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 334/2018 F, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL. NÚM. EXP. 
000165/2018/ESEC 
 

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 334/2018FC 
 
Núm. i data interlocutòria:     20 de novembre de 2018 
 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                          
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202040356.  

 
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de 
les actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
13. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA  DE 

14/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 339/2018 A, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL. NÚM.  EXP. 
000166/2018/ESEC 
 

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 339/2018 A 
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Data sentència:            14 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 
 
Part demandada  :                 AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   M. A. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de desestimació presumpta de la sol·licitud de 

devolució d’ingressos indeguts relativa a l’IIVTNU. 
 
Decisió  :  Hi ha satisfacció extraprocessal. 
 No hi ha condemna en costes. 
 Contra aquesta interlocutòria es pot interposar recurs de 

reposició. 
  
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
14. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE 8/11/18, 

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 358/2018 M2, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL.  NÚM. EXP. 
000167/2018/ESEC 

 
“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 358/2018 M2 
 
Data sentència:  8 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 
 
Part demandada  :                 AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. A. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de la sol·licitud de devolució d’ingressos 

indeguts relativa a l’IIVTNU, clau d’autoliquidació AU-
202040350 

 
Decisió  :  Es declara acabat el procediment i s’ordena el seu arxiu. 
 Contra aquesta interlocutòria es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
  
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada." 
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i conforme. 
 
15. RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA DE LA VILA, EL DIA 
29 D’OCTUBRE DE 2016.  IMPORT 22904.92 EUROS. NÚM. EXP. 
000015/2016-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per N. G. C. contra la resolució 
de data 22 de maig de 2018. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.  
 
16. RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER CUBA, 7, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016.  IMPORT 
143084.59 EUROS.  NÚM. EXP. 000007/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
17. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/41.  NÚM. EXP. 98/2018-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/41 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/41 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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RECURSOS HUMANS 
 
18. APROVAR EL NOMENAMENT DEL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA. 

EXP.000878/2018/ERH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer. Nomenar funcionari/ària de carrera en el càrrec d’Auxiliar Administrativa, 
Escala Administració General, subescala auxiliar, pertanyent al grup C2, amb efectes a 
partir del 1 de desembre de 2018, a les persones següents: 
 
- Sra. S. O. M. amb DNI XXXXXX 
- Sr. D.M. D. amb DNI XXXXXX 
- Sra. M. M. D. B. amb DNI XXXXXX  
- Sra. M. R. R. amb DNI XXXXXX 
 
Segon. Adscriure als funcionaris/àries de carrera nomenaments en el punt anterior, als 
llocs de treball següents: 
 
- Sra. S. O. M.  al lloc de treball d’Auxiliar Administrativa de Tresoreria C2-16. 
- Sr. D. M. D. amb DNI XXXXXX al lloc de treball d’Auxiliar Administratiu de la Policia 
Local C2-16. 
- Sra. M. M. D. B. amb DNI XXXXXX al lloc de treball d’Auxiliar Administrativa de 
Serveis Socials. 
- Sra. M. R. R. amb DNI XXXXX .al lloc de treball d’Auxiliar Administrativa de Serveis 
Viaris i Mobilitat. 
 
Tercer. La viabilitat econòmica d’aquests nomenaments estan consignats en el Capítol 
I del pressupost municipal vigent i estan prèviament fiscalitzats i explicats en l’acord de 
la Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2018, d’aprovació de les bases 
específiques de la convocatòria. 
 
Quart. Notificar els nomenaments a les persones interessades i publicar-ho al BOPB. 
 
Cinquè. Els/les funcionàries de carrera prendran possessió del càrrec en el termini de 
20 dies hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord.”. 
 

COMUNICACIÓ I TIC 

19. COMUNICACIÓ I PREMSA. APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA  DE 
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL BLOC 2 A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
VILANOVA, SAM PER DESENVOLUPAR ACCIONS EN MATÈRIA DE 
COMUNICACIÓ I PREMSA. NÚM. EXP. 000021/2016-PRE 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 

“PRIMER. Aprovar la primera pròrroga de l’encàrrec de gestió del Bloc 2 relativa a la 
realització d’accions de comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que consta 
a l’apartat 1 de la relació de fets de la present resolució a l’empresa municipal 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA, SAM amb CIF xxx per un import de 
15.110 € de base imposable, 3.173,10 € d’IVA, essent el total de 18.283,10 € amb càrrec 
a la partida pressupostària 03.9201.2260201 Promoció exterior de la ciutat. 

SEGON. Donar compte al Ple de la present resolució. 

TERCER. Disposar la publicació en el BOP i en el DOGC i en el Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els arts. 14 Llei 1/2014, de 29 de desembre, de 
transparència., accés a la informació i bon govern a les entitat6s locals i 18.4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat admini9strativa de l’Administració 
del a Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades.”. 

 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS 
 
20. APROVAR EL CONVENI AMB LA UNIÓ CICLISTA VILANOVA PER LA 

REGULACIÓ DE L’ÚS DEL CIRCUIT DE CICLISME DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 1029/2018/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Unió Ciclista Vilanova per 
la regulació de l’ús del circuit de ciclisme de Vilanova i la Geltrú el qual s’adjunta i 
figura com annex al present acord.  
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
101 administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls a l’activitat econòmica.  
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades  
 
Descripció: CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
UNIÓ CICLISTA VILANOVA 
 
Data: 18 de desembre de 2018. 
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Signataris: L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
Objecte: La regulació de la llicència d’ocupació temporal d’ús del circuit de ciclisme de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Drets i Obligacions:  
 
La Unió Ciclista Vilanova presentarà a la Regidoria d’Esports cada any al mes de 
setembre la proposta d’usos, d’activitats i el calendari. 
 
1.-Aquesta proposta tindrà en compte els interessos de la resta de clubs i col·lectius 
usuaris de la instal·lació i serà acordada amb ells. 
 
2.-La proposta atendrà l’ús en els àmbits de :  
 -ús del circuit de ciclisme per entrenaments 
 -ús de la resta d’espais 
 -accions de dinamització del circuit 
 -actuacions els dies de competicions 
 
3.-Règim d’utilització dels espais: 

 
3.1-Ús del Circuit de Ciclisme per a l’escola de ciclisme  
Comprendrà la planificació entre els diferents clubs en dies i horaris de l’ús del circuit de 
ciclisme per a entrenaments d’escola. Prioritàriament aquest ús es realitzarà en horari 
de tarda. 
 
3.2-Ús del Circuit de Ciclisme o de grups d’entrenament 
Comprendrà la planificació entre els diferents clubs en dies i horaris per a l’entrenament 
en grups. 
 
3.3-Utilització de la instal·lació els dies de competició i/o activitats de promoció.  
Contemplarà un calendari de les competicions i dels actes promocionals del circuit i les 
especialitats que en ell es poden practicar (cursets, seminaris, classes magistrals...) així 
com les dates i horaris.  

 
3.4-Els horaris d’obertura al públic general i popular per a la pràctica segura del ciclisme
  
Contemplarà la proposta de dies i horaris en que el circuit estarà obert a l’ús del públic 
en general. 
 
No obstant, l’Ajuntament podrà fer-ne ús dels espais cedits a la Unió Ciclista Vilanova 
per raons d’interès públic i/o activitats de caràcter puntual i extraordinàries, sempre i 
quan ho comuniqui amb anterioritat a l’entitat. 
 
4.-Normativa d’ús i funcionament.  
És d’obligat compliment la Normativa d’ús dels equipaments esportius, així com totes 
les normatives de caràcter superior que afecten als equipaments esportius municipals i 
a les activitats esportives en general. 
 
5.-Material esportiu i específic.  
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Anirà a càrrec de la Unió Ciclista Vilanova el subministrament i la reparació del material 
esportiu i tècnic que sigui exigible per a la realització de la seva activitat ordinària. 
 
La resta de clubs usuaris de la instal·lació seran igualment els responsables del 
subministrament i la reparació del material esportiu i tècnic necessari per a la pràctica 
de la seva activitat. 
 
6.-Publicitat.  
L’Ajuntament de Vilanova i la Unió Ciclista Vilanova definiran quin són els espais que es 
podran utilitzar a tal efecte. La Unió Ciclista presentarà a l’Ajuntament una proposta de 
com utilitzar aquests espais que sigui compensada entre tots els clubs usuaris.  
 
L’explotació d’elements publicitaris estarà sempre orientats cap l’interior de la instal·lació 
i haurà de no comportar l’ocupació permanent i irreversible d’aquests espais, de manera, 
que els elements publicitaris utilitzats, com ara, cartells, rètols, anuncis i publicitat 
rotativa puguin ser fàcilment desmuntables o intercanviables per d’altres elements, i no 
incompleixin la normativa específica vigent. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà disposar de tots els espais publicitaris de la 
instal·lació quan es realitzin esdeveniments de caire esportiu o no, que no siguin 
organitzats per la Unió Ciclista Vilanova. 
Els acords de publicitat no aniran mes enllà dels dos anys de la data de signatura 
d’aquest conveni. 
 
L’entitat, haurà de col·laborar amb l’Ajuntament, en els aspectes següents: 

A. En l’organització d’actes extraordinaris, quan l’ajuntament li ho demani, com a 
complement a altres activitats que organitzi l’ajuntament (Jornada de portes obertes, 
Pedalada popular, així com la realització de “traks” amb descripció GPS, i gràfica 
de circuits i itineraris dels entorns de Vilanova. 
El cost de l’organització d’aquestes activitats, anirà a càrrec de l’entitat, sens 
perjudici que l’ajuntament pugui subvencionar-les amb la quantitat que s’estableixi 
en cada cas. 
La infraestructura necessària per al desenvolupament de l’activitat, la facilitarà 
l’ajuntament, així com els materials necessaris, dels quals no disposés l’entitat. 

B. L’entitat es compromet a presentar una programació detallada de les activitats a 
realitzar durant la temporada, així com un llistat on s’especifiqui el número de 
persones que participaran a cadascuna d’elles. Aquesta documentació es farà 
arribar a la Regidoria d’Esports durant el mes de setembre, a l’inici de les activitats. 

C. L’Entitat es compromet a presentar una memòria descriptiva de les activitats 
conveniades i que s’hagin dut a terme durant la temporada esportiva, Aquesta 
memòria haurà de ser lliurada abans de les vacances d’estiu 

D. L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de la regidoria d’esports de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en totes les publicacions que editi amb motiu 
dels actes que organitzi a l’empara del present conveni. 

E. Promoure i visibilitzar bones practiques esportives coeducatives amb perspectiva de 
la diversitat sexual afectiva i de gènere així com equips i competicions mixtes. 

F. Promoure campanyes de joc net, rebuig al dòping i de tolerància zero contra les 
LGBTIFòbies. 

 
Vigència:  
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Aquest conveni tindrà una durada de dos anys tot i que serà revisable any a any.  
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.  
 
21. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES PERSONES 

AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES, AMB 
NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, EN SITUACIÓ DE 
PRECARIETAT ECONÒMICA I PRACTICANTS D’ESPORTS INDIVIDUALS. 
NÚM. EXP. 476/2018-ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

 
ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives 
pel curs 2018-19 per a persones afectades per malalties cròniques degeneratives, al 
següent grup de persones: 
 

DNI:PARE O MARE ACTIVITAT  TOTAL SUBVENCIÓ  

XXXXXX AQUAGIM 163,53 € 

  163,53 € 
 
SEGON. Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel 
curs 2018-19 per a persones amb necessitats d’atenció especial o terapèutica, al 
següent grup de persones: 
 

DNI:PARE O 
MARE ACTIVITAT  TOTAL SUBVENCIÓ  

XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 
TERAPÈUTICA 36,31 € 

XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 136,08 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 172,82 € 

  525,21 € 
 
TERCER. Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel 
curs 2018-19 per a persones en situació de precarietat econòmica, al següent grup de 
persones: 
 

DNI:PARE O MARE ACTIVITAT  TOTAL SUBVENCIÓ  
XXXXXX  DANÇA  67,50 € 
XXXXXX RUGBY 60,00 € 
XXXXXX RUGBY 120,00 € 
XXXXXX RUGBY 120,00 € 
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XXXXXX FUTBOL SALA 172,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX JUJITSU 56,25 € 
XXXXXX NATACIÓ 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX VOLEI 92,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX TAEKONDO 135,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,53 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX FUTBOL SALA 142,00 € 
XXXXXX FUTBOL SALA 142,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,35 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,35 € 
XXXXXX BALL 75,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 48,29 € 
XXXXXX FUTBOL SALA 172,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 11,21 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX FUTBOL 105,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 111,51 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX BÀSQUET 111,25 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 75,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,53 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 11,21 € 
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XXXXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXXXX MULTIESPORT 90,00 € 
XXXXXX RUGBY 102,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 45,03 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 45,03 € 
XXXXXX BÀSQUET 135,00 € 
XXXXXX FUTBOL 32,50 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA RÍTMICA 37,50 € 
XXXXXX FUTBOL  180,00 € 
XXXXXX TAEKWONDO 141,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX TAEKWONDO 141,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX FUTBOL 161,25 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 64,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX VOLEI 46,25 € 
XXXXXX MULTIESPORT 25,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 111,51 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX FUTBOL 118,75 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 111,51 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXXXX FUTBOL 135,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX HANDBOL 48,13 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 96,75 € 
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XXXXXX MULTIESPORT 45,00 € 
XXXXXX TAEKWONDO 101,25 € 
XXXXXX TAEKWONDO 101,25 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX TAEKWONDO 112,50 € 
XXXXXX TAEKWONDO 132,75 € 
XXXXXX HANDBOL 95,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA  73,13 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 78,75 € 
XXXXXX FUTBOL 90,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 180,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 180,00 € 
XXXXXX HANDBOL 98,75 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 93,15 € 
XXXXXX VOLEI 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 157,50 € 
XXXXXX ESGRIMA 100,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX FUTBOL 62,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 112,50 € 
XXXXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 112,50 € 
XXXXXX BÀSQUET 84,38 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 84,38 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 84,38 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 84,38 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX FUTBOL 150,00 € 
XXXXXX FUTBOL 100,00 € 
XXXXXX SKATEBOARD 157,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
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XXXXXX BÀSQUET 155,25 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 90,00 € 
XXXXXX RUGBY 93,75 € 
XXXXXX BÀSQUET 30,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 47,50 € 
XXXXXX FUTBOL 64,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 112,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 47,02 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 45,03 € 
XXXXXX HANDBOL 90,00 € 
XXXXXX FUTBOL 82,50 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 131,63 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 93,03 € 
XXXXXX FUTBOL 59,38 € 
XXXXXX RUGBY 37,50 € 
XXXXXX FUTBOL 168,75 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX PSICOMOTRICITAT 70,00 € 
XXXXXX HANDBOL 75,00 € 
XXXXXX HANDBOL 53,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX FUTBOL 58,75 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 171,90 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX VOLEI 138,75 € 
XXXXXX FUTBOL 135,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX ATLETISME 50,40 € 
XXXXXX HANDBOL 83,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 11,21 € 
XXXXXX FUTBOL 100,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 95,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 136,80 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 136,80 € 
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XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX PADEL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 56,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,01 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 84,38 € 
XXXXXX BÀSQUET 90,00 € 
XXXXXX MULTIESPORT 90,00 € 
XXXXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 139,73 € 
XXXXXX BALL 105,00 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 105,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX RUGBY 93,75 € 
XXXXXX RUGBY 93,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX PATINATGE ARTISTIC 148,50 € 
XXXXXX FUTBOL 105,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 113,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX SKATEBOARD 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 141,75 € 
XXXXXX ATLETISME 69,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX RUGBY 78,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 36,31 € 
XXXXXX BÀSQUET 50,00 € 
XXXXXX FUTBOL 118,75 € 
XXXXXX GIMNÀSIA 75,00 € 
XXXXXX ATLETISME 67,50 € 
XXXXXX GIMNÀSIA 75,00 € 
XXXXXX FUTBOL 125,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 69,87 € 
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XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,60 € 
XXXXXX FUTBOL 118,75 € 
XXXXXX FUTBOL 139,50 € 
XXXXXX FUTBOL 87,75 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 125,00 € 
XXXXXX HOQUEI 150,00 € 
XXXXXX HOQUEI 150,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 83,33 € 
XXXXXX FUTBOL 113,00 € 
XXXXXX PSICOMOTRICITAT 100,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 155,25 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX RUGBY 93,75 € 

  22.207,59 € 
 
QUART.  Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel 
curs 2018-19 per a esportistes practicants d’esports individuals, al següent grup de 
persones: 
 

NIF ACTIVITAT TOTAL SUBVENCIÓ 
XXXXXX Trial 2.685,93 € 
XXXXXX Moto 4 3.237,00 € 
XXXXXX Enduro 2.697,50 € 
XXXXXX Karting 2.671,48 € 
XXXXXX Tennis en cadira de rodes 3.208,09 € 

  14.500,00 € 
 
CINQUÈ. L’acceptació de l’ajut econòmic implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords. 
 
SISÈ. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.3410.48100 BEQUES 
ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any 
2018, amb un import total de 37.396,33 €.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
22. MERCATS MUNICIPALS. APROVAR L’EXTINCIÓ DEL MERCADAL DE LA 

COLLADA. NÚM.EXP. 24/2018/EMERD 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Extingir el mercat no sedentari que se celebra els diumenges a La Collada-
Els Sis Camins, amb efectes de 1 de gener de 2019. 
 
SEGON. Notificar aquest acord Als titulars de les llicencies.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
23. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 A 

FAVOR DE UTE VORACYS-OPSA  PER OBRES INSTAL·LACIÓ GESPA 
ARTIFICIAL AL CAMP ANNEX 2 DE L’ESTADI DE FUTBOL ALUMNES 
OBRERS. NÚM. EXP. 28/2018/EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats el  mes 
de novembre de 2018, a favor de l’ empresa UTE VORACYS-OPSA ESTADI DE 
FUTBOL ALUMNES OBRERS  amb NIF U67294041  per obres de d’instal·lació de gespa 
artificial al camp annex 2 de l’estadi de futbol Alumnes Obrers, corresponent a la factura 
nº Ute 291-0000002 per import de vuitanta-cinc mil nou-cents quinze euros amb 
cinquanta-quatre cèntims 85.915,54€ (71.004,57€ més 14.910,97€ del 21 per cent de 
l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu  a la partida 50,3420,62200 (Inv. 2017) .”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A  
ENDERROCAR EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+P.ENTRESOL+2PP  AL C. 
CODONYAT, 9.  NÚM. EXP.: 001389/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  EDIFICACIONES 
VILANOVA, SL, per a  ENDERROCAR EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
PB+P.ENTRESOL+2PP, al C. CODONYAT,  9, (Exp.001389/2018-OBR) d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia visada pel corresponent col·legi 
professional, tant de l’assumeix del tècnic responsable de l’obra com del projecte.  A 
més cal aporta el full de permanència a l’obra del tècnic. 
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2. Igualment abans de l’inici de l’obra cal aportar el nomenament del contractista i la 
còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per a l’obra. 

3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a requisit 
necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el treball que 
s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al Departament 
de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva implantació, fent 
especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a l’afectació i 
desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de parades 
d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció 
d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
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llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de gestió 
de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER MARC I CLAUDIA, SL, PER A  REFORMAR LA 
3A.PLANTA I LA COBERTA DE L’EDIFICI COMERCIAL PER A CANVIAR EL 
SEU ÚS EN RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR, AMB 6 HABITATGES AL C. 
PARE GARI,   74.  NÚM. EXP.: 001131/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MARC I CLAUDIA, SL, per a  
FER CANVI D'ÚS DE LA PLANTA 3era I COBERTA D'EDIFICI COMERCIAL A 
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR AMB SIS HABITATGES, al C. PARE GARI,   74, 
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(Exp.001131/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament el projecte de 
telecomunicacions. 

2. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. . Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

3. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú. 

Segons l’article 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

-  Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

-  Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lacio cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

4. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril.  

5. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana.  

6. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte 
tècnic. 

7. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
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separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

8. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

9. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

10. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

11. La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

12. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

13. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

14. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

15. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

16. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.   
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26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER METEORIT, CB, PER A FER REFORMA 
INTERIOR I CANVIAR L’ÚS DE L’HABITATGE DE LA PLANTA BAIXA I 
CONVERTIR-LO EN UN LOCAL COMERCIAL, SITUAT A LA RBLA. PAU,   25.  
NÚM. EXP.: 001335/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  METEORIT, CB, per a  FER 
REFORMA INTERIOR I CANVIAR L’ÚS DE L’HABITATGE DE LA PLANTA BAIXA PER 
A CONVERTIR-LO EN UN LOCAL COMERCIAL, a la rambla de la Pau, 25 bx.  d’acord 
amb el projecte que figura a l’expedient 000871/2015-OBR, la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  

1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
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6. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.  
 
27. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA 

MUNICIPAL A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTIVA POPULAR APOL·LO, 
PER A LA FESTA DE CAP D’ANY AL CENTRE POLIESPORTIU DE LA 
COLLADA, AL C. DE LA TURBINA, 19. ACTIVITAT RECREATIVA DE 
CARÀCTER EXTRAORDINARI. NÚM. EXP. 000336/18-EACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i 
activitats recreatives extraordinàries, a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTIVA 
POPULAR APOL.LO, per a la celebració de la festa de Cap d’Any, al centre poliesportiu 
La Collada, al carrer de la Turbina, 19, de conformitat amb els articles 108 a 117 del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 
d’agost) i restant normativa aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: centre poliesportiu de La Collada  
- Dates:                    1 de gener de 2019 
- Horari:                   de 1:00h. a 6:30h. 
- Aforament limitat a: 960 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en el centre poliesportiu de La Collada, per ’entitat 
organitzadora, Associació Cultural Festiva Popular Apol·lo, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient.  
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent,  
 
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

establerts pel decret 112/2010. 
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord 

amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació.  

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.  

- Acreditar la designació dels responsables dels Equips d’Emergència que es fa 
referència al Pla d’emergència. 

- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 

REPAR. 
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 

solidesa dels escenaris. 
- Disposar de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica. 
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- Acreditar el nombre de controladors i vigilants necessaris segons el decret 112/2010, 
articles 57 i 58 (mínim 3 controladors) 

- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 112/2010, 
article 43 (mínim 1 vigilant)  

- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
 
QUART- Notificar aquest acord al titular de l’activitat amb els recursos escaients.”. 
 
28. LLICÈNCIES I DISCIPLINADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D181218. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar xarxa de sanejament fecal al 
carrer Moixarra, 5 (967/2018) 

2. Id. per J. S. F., per a rehabilitar habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, 
situat al carrer Havana, 43 (1220/2018) 

3. Id. per V. L. G., per a fer instal·lació interior de gas, a l’avinguda Rocacrespa, 62 bx. 
(1278/2018) 

4. Id. per F. B. G., per a fer instal·lació interior de gas, al carrer Riu Tajo, 28 bx. 
(1279/2018) 

5. Id. per S. M. D., per a fer instal·lació interior de gas, al passatge Torre del Valles 11 
bx. (1280/2018) 

6. Id. per M. L.G., per a fer instal·lació interior de gas, al carrer Garbell, 27 bx 
(1281/2018) 

7. Id. per C. B. C., per a fer instal·lació interior de gas, al carrer Montanyans, 3  1B 
(1282/2018) 

8. Id. per N. G. R., per a reparar façana de l’edifici al carrer Sant Gervasi, 17 (198/2018 
//1327/2018) 

9. Id. per METEORIT, per a arranjar façana i fer obertura nova a local comercial a la 
rambla de la Pau, 25 (1336/2018) 

10. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reforçar parcialment l’estructura i fer 
una rehabilitació de la façana al carrer València, 22 (1340/2108) 

11. Id. per M. C. F. C., per a fer reparacions puntuals a la façana al carrer Sant Pau, 5 
(1342/2018) 
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12. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitació parcial de l’estructura i 
altres elements comunitaris i col·locar un nou canaló d’aigües pluvials, al carrer 
Major, 36. (1346/2018) 

13. Id. per FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, per a arranjar i pintar façana de 
dos edificis plurifamiliars al carrer Sant Magí, 36 (1351/2018) 

14. Id. per R. C. G., per a fer instal·lació interior de gas, al carrer Balears, 20 (1363/2018) 

15. Id. per F. A. P., per a fer instal·lació interior de gas,al carrer Economia, 27 
(1373/2018) 

16. Id. per NEDGIA CATALUNYA, per a obrir rasa per a connexió de servei de gas a 
l’avinguda Torre del Vallès, 80 (873/2017) 

17. Id. per NEDGIA CATALUNYA, per a obrir rasa de 77 m per a connexió de servei de 
gas al carrer Joan Ricart, 29 (927/2018) 

18. Id. per NEDGIA CATALUNYA, per a obrir rasa per a connexió de servei de gas al 
carrer Balears, 20 (1013/2018) 

19. Id. per ENDESA per a obrir rasa per a connexió de servei elèctric al carrer 
Magdalena Miró, 26 (1350/2018) 

LLICÈNCIA D’OBRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
 
1. Sol·licitud de llicència presentada per CAN PIZZA GERTRUDIS, SL, per instal·lar 2 

dipòsits de cervesa a la rambla Principal, 3, bxs. (1298/18-OBR) 
 

2. Id. per GECKO VILANOVA, SL, per canviar d’ubicació els lavabos a l’avinguda 
Jaume Balmes, 24-26. (1264/18-OBR) 

 
3. Id. per VERNEDA 90, SA, per fer obres d’adequació local per instal·lar un bingo a 

la ronda Europa, 60., bxs.5. (1112/2018-OBR).”. 
 
29. LLICÈNCIES I DISCIPLINADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C181218. 

 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Id. per CONSTRUCCIONES FERNANDEZ TREMPS, SL, per a canviar distribució 

de local al carrer Bailen 12 bx. 1a. (1134/2018) 
 

2. Id. per SANTA EULALIA 17, SL, per a SANTA EULÀLIA 17, SL, per a reformar 
habitatge al carrer Sant Gervasi, 39  2n. 1a. (1141/2018) 
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3. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar terrasses i teulada al carrer 

Menéndez y Pelayo, 19 (1160/2018) 
 

4. Id. per LEROY MERLIN ESPAÑA, SL, per a canviar rètol, pintar interior i exterior de 
la nau, canviar paviment i enllumenat i repassar instal·lacions a la ronda Europa, 46 
(1206/2018) 

 
5. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la terrassa al carrer Bonaire, 

39 (1269/2018) 
 

6. Id. per A. M., per a reobrir porta del rebedor, a la rambla Pau, 87 Esc.4 1r.2a. 
(1288/2018) 
 

7. Id. per M. M. R. L., per a reparar filtracions d’aigua al terrat, al carrer Sant Onofre, 
33 (1299/2018) 

 
8. Id. per M. A. L. C., per a reparar i substituir gelosies de la tanca al carrer de l’Aigua, 

179 (1303/2018) 
 

9. Id. per X. Z., per a  canviar parquet i pintar local a la rambla de la Pau, 19 (1305/2018) 
 

10. Id. per J. C. D., per a canviar banyera per plat de dutxa a la rambla de la Pau, 33 4t. 
3a. (1306/2018) 

 
11. Id. per C. M. C., per a reformar la cuina al carrer Riu Guadalquivir, 15. (1307/2018) 

 
12. Id. per J. D. D. R., per a canviar el plat de dutxa a la plaça Anxaneta, 1  

3r.1a.(1312/2018) 
 

13. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar façana al carrer Pare Garí, 
24 (1313/2018) 

 
14. Id. per J. C. R. S., per a canviar part del paviment i renovar el bany a la rambla 

Salvador Samà, 14 bis àtic  (1314/2018) 
 

15. Id. per Id. per M. D. M. B., per a reformar bany i cuina a la rambla Exposició, 49 
(1321/2018) 

 
16. Id. per J. P. P., per a canviar distribució interior de l’edifici plurifamiliar al carrer 

Montseny, 5  7è 1a. (1324/2018) 
 

17. Id. per N. R. A., per a canviar rajoles del bany i lavabo al carrer Castellet, 7  escala 
2 baixos 2a. (1325/2018) 

 
18. Id. per E. S. G., per a reformar la cuina a la ronda Ibèrica, 139  3r.1a. (1328/2018) 

 
19. Id. per V. G. G., per a canviar paviment a l’avinguda del Garraf, 54 4t2a. (1329/2018) 

 
20. Id. per I. L. A., per a reformar la cuina a la rambla del Castell, 20  àtic 1a. (1330/2018) 
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21. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la façana a l’avinguda 
Francesc Macià, 96 (1331/2018) 

 
22. Id. per D. A. BURGUILLOS, per a reformar la cuina al carrer Pare Garí, 53 àtic 1a. 

(1332/2018) 
 

23. Id. per D. G. H., per a canviar instal·lació elèctrica al carrer Xoriguer, 13 4t 1a. 
(1334/2018) 

 
24. Id. per E. P. D., per a reformar el bany al carrer Forn de Vidre, 17  3r. 2a. (1337/2018) 

 
25. Id. per J. G. C., per a reformar la cuina al carrer Esculls, 2 E bx. 2a. (1341/2018) 

 
26. Id. per E. O. M., per a reformar la cuina al carrer Tarragona 14 (1343/2018) 

 
27. Id. per E. R. D., per a reformar bany i cuina al passatge de Valladolid, 1 (1344/2018) 

 
28. Id. per N. N. V., per a reformar lavabo, a la rambla Josep Antoni Vidal 6  4t. 2a. 

(1345/2018) 
 

29. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana i coberta edifici al 
passeig de Voramar, 3 (1347/2018) 

 
30. Id. per O. G. F., per a canviar banyera per plat de dutxa a la ronda Ibèrica, 159 4A. 

(1349/2018) 
 

31. Id. per J. M. S. M., per a reformar banys i cuina al carrer Menéndez y Pelayo, 5 bx. 
(1364/2018) 

 
32. Id. per DELBET TRADE, SL, per a reparar façana al carrer Roques del Pelut, 35 

(1370/2018) 
 

33. Id. per P. B. B., per a repicar i enguixar parets al carrer Josep Pers i Ricart, 24 1r1a. 
(1376/2018) 

 
34. Id. per F. M. C., per a canviar rajoles de cuina i paviment  la rambla Joan Baptista 

Pirelli, 76 1r.3a. (1385/2018) 
 

35. Id. per V. S. J., per a reparar i pintar façana al carrer Cuba, 35 (1386/2018) 
 

36. Id. per P. F. S., per a canviar tela asfàltica al terrat a l’avinguda Francesc Macià, 2 
(1396/2018) 

 
ACTIVITATS 

Declaracions responsables d’obertura 
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per L. L. G., per instal·lar una oficina 

d’administració de finques al carrer Olèrdola, 39. (268/18-eact) 
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2. Declaració responsable d’obertura presentada per I. J. R., per instal·lar una activitat 
de venda d’articles per a fumadors al carrer de l’Aigua, 113. (174/18-eact) 

 
3. Declaració responsable d’obertura presentada per A. C. M. G. per instal·lar un 

despatx d’advocats al carrer de la Unió, 37, bxs.A. (267/18-eact) 
 

Comunicació prèvia d’obertura  
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per PSIQUE MES LOGO, SL, per 

instal·lar un centre de psicologia, psicopedagogia, teràpia ocupacional, a l’avinguda 
de Cubelles, 32. (314/18-eact) 
 

2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per N. V. L. per instal·lar un centre d’ioga 
al carrer de l’Aigua, 158, bxs.1. (253/18-eact) 

 
3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per A. C. V. per instal·lar un estudi de 

fotografia al carrer Escorxador, 8. (325/18-eact) 
 

4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per CAN PIZZA GERTRUDIS, SL, per 
instal·lar un bar restaurant a la rambla Principal, 3, bxs. (175/18-eact) 

 
Comunicació prèvia canvi de titularitat 
 
1. Comunicació prèvia presentada per R. I. C., per canviar de nom un bar al carrer de 

Manuel Tomàs, 37. (312/18-eact) 
 
2. Comunicació prèvia presentada per M. B. G. B. per canviar de nom un bar al carrer 

de la Llibertat, 66. (320/18-eact) 
 
3. Comunicació prèvia presentada per EDEN 2017, SL, per canviar de nom un bar 

(sense extracció) al carrer de Josep Coroleu, 101, bxs.2. (317/18-eact) 
 
4. Comunicació prèvia presentada per A. R. P. R. per canviar de nom un bar al carrer 

de la Llibertat, 118. (322/18-eact) 
 
5. Comunicació prèvia presentada per J. E. G. R. per canviar de nom un gimnàs, a la 

ronda Ibèrica, 167. (324/18-eact) 
 
30. OFICINA LOCAL HABITATGE APROVAR L’ ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 

SITUAT A C. SANT ONOFRE 49 2-2 (BHPT-10029-18 - BBVA) EN EXERCICI 
DEL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE SOBRE IMMOBLES PROPIETAT 
D’ENTITATS BANCÀRIES. NÚM. EXP. 1271/2018/EHAB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’adquisició mitjançant l’exercici del dret de tempteig i retracte de 
l’immoble ubicat a C. SANT ONOFRE, 49 2-2 del qual és titular BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA SA.  CIF A4826516-9 i amb Núm. Exp. de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya: BHPT-10029-18, per import de 45.064,13 €.  
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Segon.- Disposar que l’abonament de l’import de compravenda a favor del titular, 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. amb CIF A4826516-9 i domicili fiscal a 
PL. SAN NICOLAS, 4  48005 BILBAO, es realitzarà mitjançant xec bancari càrrec de la 
partida pressupostària 50.2316.68200- INVERSIONS EN EDIFICIS. 
 
Tercer.- Disposar, així mateix, una provisió de fons de 1.500 € de la partida 
pressupostària 50.2316.68200- INVERSIONS EN EDIFICIS, per a la formalització de 
l’escriptura i la tramitació de la inscripció en el registre de la propietat. 
 
Quart.- Disposar que, un cop realitzada l’operació, l’esmentat immoble serà incorporat 
al parc públic d’habitatges de titularitat municipal, per a destinar-lo a l’allotjament 
d’emergència social. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que 
se celebri. 
 
Sisè.-  Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a BBVA,  i al 
Servei de Patrimoni d’aquest ajuntament, als efectes oportuns.”. 
 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
31. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 3.002€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA 
I CONDUCCIÓ DE DOS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS SENSE 
LLICÈNCIA, EN DATA 17/01/2018. EXP. 000286/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX, la sanció de multa de tres 
mil dos euros (3.002 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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32. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA 
DE TINENÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA D’UN GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE DISPOSAR DE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA 
MUNICIPAL I LA SEVA CONDUCCIÓ SENSE MORRIÓ A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 03/05/2017. NÚM. EXP. 000037/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX, la sanció de multa de tres 
mil dos euros (3.002 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

33. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA 
DE TINENÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA D’UN GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE DISPOSAR DE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA 
MUNICIPAL I LA SEVA CONDUCCIÓ SENSE MORRIÓ A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 03/09/2017. NÚM. EXP. 000194/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança sobre la Tinença 
d’animals, referent a la conducció d’un gos potencialment perillós sense morrió, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura  
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alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat 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 CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SEGURETAT I RRHH 
 
34. SEGURETAT I PROT. CIUTADANA. APROVAR MANUAL D’ACTUACIONS 

PER FER FRONT A LES EMERGÈNCIES DERIVADES DE LES ACTIVITATS 
DE NADAL I DE LA CAVALCADA DE REIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“PRIMER: Aprovar la documentació adjunta, corresponent al manual d’actuacions per 
fer front a les emergències derivades de les activitats de Nadal i de la Cavalcada de 
Reis.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
35. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A. NÚM. EXP. 1109/2018/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, S.A que te com a objecte la producció audiovisual i retransmissió en 
directe per TV3 i/o altres canals de la CCMA SA de la  Cavalcada de Reis de Vilanova i 
la Geltrú, a celebrar el dia 5 de gener de 2019. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A. 
Signataris: 
 
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA I AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
Objecte: 
 
La producció audiovisual i retransmissió en directe per TV3 i/o altres canals de la 
CCMA SA, de la Cavalcada de Reis de Vilanova i la Geltrú que tindrà lloc el dia 5 de 
gener de 2019. 
Drets i Obligacions: 
 
De la CCMA SA: 
 

1. La CCMA SA es farà càrrec de la producció audiovisual de la Cavalcada del 
dia 5 de gener de 2019, fent-lo apte per a la seva difusió per televisió, així com 
pels canals d’Internet i internacional que li són propis; i per a aquest fi aportarà 
els mitjans necessaris. 
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La CCMA, SA podrà decidir lliurement els continguts a enregistrar i a difondre 
per les seves plataformes de comunicació sense que l’AJUNTAMENT pugui 
donar indicacions al respecte.  
 

2. La CCMA SA efectuarà la retransmissió en directe de la Cavalcada de Reis de 
Vilanova i la Geltrú del dia 5 de gener, prevista fer de 19.30 a 20.55 hores 
(l’horari d’inici està pendent de confirmació).  
 

3. La CCMA SA, en cas que ho consideri necessari, assistirà a l’assaig de 
l’espectacle final, si escau, a fi d’obtenir coneixements del mateix per a poder 
efectuar-ne una correcta realització el dia de la Cavalcada. 
 

4. La CCMA SA assumirà amb càrrec al seu pressupost totes les despeses no 
indicades de les aportacions de l’AJUNTAMENT d’aquest conveni. 
 

5. La CCMA SA, en la seva condició de productor audiovisual, esdevindrà titular 
de la gravació obtinguda, de la qual en podrà fer tants usos com convingui als 
seus interessos, fins a l’entrada en domini públic de la gravació. 
 

6. La CCMA SA farà constar en els crèdits el dia de la retransmissió la 
col·laboració de l’AJUNTAMENT. 
 

7. La CCMA SA es farà responsable de la correcta utilització del material aportat 
i cedit per l’AJUNTAMENT. 

 
De l’AJUNTAMENT: 
 

1. L’AJUNTAMENT organitzarà la Cavalcada de Reis que s’iniciarà el dia 5 de 
gener. 
 

2. L’AJUNTAMENT assumirà amb càrrec al seu pressupost les despeses 
derivades de: 
 

a. Tanques i senyalètica per delimitar els espais on la CCMA SA instal.li 
els seus equips. 

b. Pernocta de membres de l’equip de la retransmissió, si fos necessari. 
c. Cobrir les necessitats de punts de potència elèctrica per il·luminació i 

UM amb connexions de xarxa o grups electrògens segons sigui 
necessari. 

d. Facilitar cistelles elevadores per al muntatge de cables. 
e. L’import fixat a l’apartat 7 de les aportacions de cinc mil euros (5.000 

més IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària, Foment i accions 
Promoció ciutat (10.4320.2260201). 

 
3. L’AJUNTAMENT autoritzarà a la CCMA SA per a instal·lar temporalment 

càmeres als diferents indrets de la ciutat amb la finalitat de prendre imatges 
de la Cavalcada de Reis i el seu entorn, les quals seran utilitzades de forma 
aleatòria per a la retransmissió en directe i dins d’espais d’informació de la 
cadena, d’acord amb els seus propis criteris i necessitats de difusió. 
 

4. L’AJUNTAMENT efectuarà tots els tràmits que siguin necessaris davant dels 
organismes i les institucions competents perquè els equips de la CCMA SA 
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gaudeixin dels permisos i autoritzacions per accedir al lloc per on passa la 
Cavalcada i efectuar els enregistraments, assumint els costos que puguin 
derivar-se d’aquesta tramitació. 
 

5. L’AJUNTAMENT s’encarregarà de fer complir les mesures de seguretat que 
estableixen les vigents disposicions legals per a la Cavalcada. En aquest sentit 
facilitarà una còpia del Pla d’Autoprotecció de l’esdeveniment a la CCMA pel 
seu coneixement. 
 

6. L’AJUNTAMENT coordinarà els serveis municipals de policia local, protecció 
civil i mobilitat per tal de facilitar la tasca dels equips tècnics i de producció que 
enregistraran l’esdeveniment. 
 

7. L’AJUNTAMENT aportarà a la CCMA SA 5.000,- € més IVA (6.050,00 euros 
amb IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària, Foment i accions Promoció 
ciutat (10.4320.2260201), per sufragar part de les despeses necessàries per 
dur a terme la producció en les condicions suficients de qualitat per poder ser 
retransmesa per televisió. 

 
El pagament s’efectuarà com a màxim 30 dies després de la data de la retransmissió, 
prèvia la factura corresponent, mitjançant transferència bancària al número de compte 
que assenyali la CCMA SA. 
L’AJUNTAMENT, no assumirà cap increment en el cost esmentat en aquest pacte, ni 
cap responsabilitat davant de terceres persones per qüestions econòmiques, laborals 
o jurídiques, que es poguessin esdevenir durant la vigència d’aquest conveni i que no 
siguin imputables a l’AJUNTAMENT. 
 
Especificacions tècniques 

El Pla de Treball dels muntatges necessaris per efectuar la producció audiovisual i 
retransmissió es comunicarà a l’AJUNTAMENT. Les modificacions que calgui introduir 
en aquest document seran pactades de mutu acord entre l’AJUNTAMENT i la CCMA 
SA. 
 
Titularitat 

La CCMA, SA podrà efectuar l’enregistrament de la Cavalcada de reis de Vilanova i 
la Geltrú el dia de la seva celebració, podrà difondre-la en directe segons el que 
s’estableix el present conveni posteriorment, en la seva condició de productora 
audiovisual de la gravació, podrà exercir els drets d’explotació través de la difusió per 
televisió i per totes les altres plataformes de comunicació de la seva titularitat o en els 
llocs de les xarxes socials on hi tingui presència. La CCMA, SA no tindrà cap limitació 
territorial ni temporal per a l’explotació de la gravació en qualsevol de les seves 
modalitats fins a l’entrada de la gravació en domini públic. L’AJUNTAMENT no tindrà 
cap participació al respecte. 
 
Règim de responsabilitats 
 
La CCMA SA, respondrà dels danys que es puguin ocasionar a persones i béns per 
qualsevol causa, llevat dels supòsits de força major, com a conseqüència de qualsevol 
circumstància que afecti les càmeres i el material tècnic que hagi aportat. 



 
 

42 
 
 
 
 

A aquests efectes, la CCMA SA reconeix que té subscrita una pòlissa d’assegurances 
per cobrir aquestes contingències de forma suficient. 
L’AJUNTAMENT manifesta que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreix les seves responsabilitats. 
 
Drets d’imatge i intel·lectuals 
 
L’AJUNTAMENT garanteix a la CCMA SA des d’ara i en endavant que ostenta totes 
les facultats i titularitats que són inequívocament necessàries per obligar-se en nom i 
representació de tots els intervinents i participants de la Cavalcada de Reis, així com 
que estan legitimats per cedir els drets que corresponen als ballarins, intèrprets, 
músics, directors i, en general, totes aquelles persones que intervinguin a la 
Cavalcada que tinguin reconeguts drets de propietat intel·lectual sobre l’obra 
executada, els quals els hi ha cedit prèviament, actuant l’AJUNTAMENT en 
representació de tots ells conforme a la Llei de Propietat Intel·lectual. 
 
A tal efecte, l’AJUNTAMENT es farà responsable davant la CCMA SA i de tercers de 
qualsevol reclamació o recurs, judicial o extrajudicial, que pugui produir-se amb motiu 
de l’exercici i la utilització per part de la CCMA SA dels drets demanats de l’acord aquí 
estipulat. 
Vigència  
 
La durada d’aquest conveni s’estableix des de la seva signatura i fins la finalització de 
la Cavalcada i retirada de tot el material i infraestructures, que en tot cas no podrà 
perllongar-se més enllà del dia 7 de gener, extingint-se sense necessitat de la seva 
denúncia expressa per les parts contractants. 

 
QUART.- L’AJUNTAMENT aportarà a la CCMA SA 5.000,- € més IVA (6.050,00 euros 
amb IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària, Foment i accions Promoció ciutat 
(10.4320.2260201), per sufragar part de les despeses necessàries per dur a terme la 
producció en les condicions suficients de qualitat per poder ser retransmesa per 
televisió. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.27 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana                    Marcel·lí Pons Duat 
 
 


