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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 DE JUNY DE 
2017 

 
Acta núm. 22 
 
Assistents: 
 

           NEUS LLOVERAS I MASSANA           
           TERESA LLORENS I CARBONELL 
 GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
            GISELA VARGAS I REYES 
            BLANCA ALBÀ PUJOL 
             
              

SECRETARI GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió  la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la 
Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) I la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA 
(Alcaldia) 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: 
 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MAIG DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 30 de maig 
de 2017. 
 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CORRECCIÓ DE 
L’ERROR DE DRET COMÉS EN EL CALENDARI DE LA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 
DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ APROVAT PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE MAIG DE 2017, EL QUAL NO AFECTA 
AL SEU PREU.  EXP. NÚM. 000005/2014-CONT. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents:  
 
RESOLC 
 
“PRIMER.  Rectificar l’error de dret sofert en l’acord aprovat  per la  Junta de Govern 
Local de 2 de maig de 2017 de la següent manera: 
 
a) A l’apartat PRIMER de la part dispositiva on diu: “un increment de 1812 hores” ha 

de dir: “un increment de 1.168 hores”. 
 
b) A l’apartat  V de la “Relació de fets” on diu: 

 
 
 
                                      “Fora T.             T. Baixa  T. Alta 
      del 13 al 31/5  De l’1 al 30/6  Del1/7  
      i de l’1 a l’11/9 De 10 a 18 h.  al 31/8 
     De 10 a 18 h.     D’11-19:30 h. 
 

P.Far     3 socorristes  4 socorristes 
 
P.R.R.  3 socorristes  3 socorristes   4 socorristes 
     2 monitors 
 
P.A. i R.      2 socorristes  3 socorristes 
 
P.S.G. i A    2 socorristes  2 socorristes 
 
P.Ib.     2 socorristes  3 socorristes 
 
* 1 coordinador per a totes les platges al llarg de tot l’horari i en tot el calendari. 
 
 
L’ampliació del servei consisteix en: 
 
• Eliminació de la temporada mitja per transformar-la en temporada alta, de manera 

que augmenta aquesta en mitja hora diària per socorrista i en 1 socorrista en les 
platges de: Far, Ribes Roges, Adarró i Ibersol. Representa un augment de 32 

hores. 
• Els caps de setmana de la temporada alta augmenta en 1 hora. Representa un 

augment de 340 hores. 
• Amb la desaparició de la temporada mitja, augment la temporada baixa en 8 dies. 

Representa un augment de 960 hores. 
• Les platges del Far i de Ribes Roges, augmenten un socorrista en la temporada 

baixa. Representa un augment de 480 hores. 
• EL SERVEI AUGMENTA RESPECTE A LA TEMPORADA 2016 EN 1812 

HORES, AMB UN COST DE 15.543,92 €.” 
 

 
 

Ha de dir: 
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SEGON.- Aprovar la minuta de la modificació del contracte amb la correcció de l’error, 
que s’adjunta com a Annex. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL amb 
domicili a Port Esportiu i Pesquer, 08912 Badalona, i CIF B-62137252. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ampliació % 

  

FAR 
RIBES 
ROGES 

RIBES 
ROGES 
Monit 

ADARRÓ 
SANT 

GERVASI 
IBERSOL IBERSOL 

  dies d/lab d/ff h/dia rrhh HORARI COORD. RRHH RRHH   RRHH RRHH RRHH RRHH 

13-maig-

17 

31-maig-

17 
19 13 6 7 4 

11:00 a 18:00 1   3           

01-juny-

17 

22-juny-

17 
22 16 6 8 13 

10:00 a 18:00 (de 

dilluns a divendres 

monitors de 10:00 a 

12:00h) 

1 3 3 2 2 2 2   

23-juny-

17 

30-juny-

17 
8 6 2 8 13 

10:00 a 18:00 1 3 3   2 2 2   

01-jul-17 15-jul-17 15 10 5 8,5 14 11:00 a 19:30 1 3 3   3 2 2   

16-jul-17 31-jul-17 16 11 5 8,5 16 de dilluns a 

divendres de 11:00 

a 19:30 h caps de 

setmana i festius de 

11:00 a 20:00h 

1 4 4   3 2 2   

01-ag-17 19-ag-17 19 14 5 9 16 1 4 4   

3 2 2 1 

20-ag-17 31-ag-17 12 9 3 8,5 13 11:00 a 19:30h 1 3 3   2 2 2   

01-set-

17 11-set-17 
11 7 4 8 12 

10:00 a 18:00 1 2 3   2 2 2   

 

dias 

mejora 15     1.168 hores més         

                

Fora de temporada: del 13 al 31 de maig, de 10 a 18h         

Temp.Baixa: del 1 al 30 de juny, de 10 a 18h (de 11 al 22 de juny 2 monitors de 

10 a 12h)         

Temp.Alta: del 1 de juliol al 31 d'agost, de 11 a 19:30h. (del 16 de juliol al 19 

d'agost, caps de setmana i festius de 11 a 20h)         

Temp.Baixa: del 1 al 11 de setembre de 10 a 18h.         

                

Del 1 al 22 de juny, 1 socorrista més a Far i 1 socorrista més a Ribes Roges         

Del 1 de juliol al 19 d'agost, 1 socorrista més a Adarró         

Del 1 al 13 d'agost, 1 socorrista més a Ibersol         
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3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ACUMULACIÓ DE CARTRÓ A LA VIA 
PÚBLICA PROCEDENT DE L’ESTABLIMENT DEL QUAL ÉS TITULAR, A 
LA RAMBLA JOSEP TOMÁS VENTOSA, 27. EXP. NÚM. 000079/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR a la persona titular del DNI XXXX, per tal que s’ingressi a la 
Caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. COMUNICAR que el pagament de la sanció comportarà la terminació del 
procediment sens perjudici de presentar els recursos procedents, de conformitat amb 
l’article 104.3 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot 
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.”  
 
 

4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS 
DETECTATS ALS ACORDS DE JUNTA DE DATA 17 DE MAIG DE 2016 I 20 
DE DESEMBRE DE 2016 DE INCOACIÓ I RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
POSSIBLES MOLÈSTIES CAUSADES PEL FESTIVAL NOVA REGGAE I 
VIDA FESTIVAL EN L’EDICIÓ DEL 2015.  EXP. NÚM. 00043/16-REC. 

 
 
S’ha retirat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
INTERVENCIÓ 
 

5. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/13. EXP. NÚM. 
13/2017/eINT. 



 
 

5 
 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/13.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/13. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses.” 
 
 
 

6. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADQUISICIÓ DE DOS EQUIPS MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINATS A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ: OFICINA D’ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ (OAC) (LOT 19) I CENTRE DE RECURSOS I INFORMACIÓ 
AMBIENTAL (CRIA) (LOT 17). EXP. NÚM. 00024/2017-COM. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. el subministrament de dos equips multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
LOT 19 
Multifunció b/n A3 departamental-OAC 
 
Model: MP2553SP 
Preu lloguer: 42,69€ 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ 
 

 
 
La partida de càrrec és: 22.9250.2200001 Despeses OAC 
 
 
LOT 17 
Multifunció b/n DIN A4 per a grups de treball reduïts-CRIA 
 
Model: MP301SP 
Preu lloguer: 21,15€ 
Preu pàgina b/n: 0,0067€ 
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La partida de càrrec és: 42.1700.2120000 Equipaments mediambientals 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 1 de juny de 2017 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.” 
 
 

7. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA AMB DESTINACIÓ A 
L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 00025/2017-COM. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. el subministrament de dos equips multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
LOT 19 
Multifunció b/n A3 departamental-OAC 
 
Model: MP2553SP 
Preu lloguer: 42,69€ 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ 
 

 
 
La partida de càrrec és: 22.9250.2200001 Despeses OAC 
 
 
LOT 17 
Multifunció b/n DIN A4 per a grups de treball reduïts-CRIA 
 
Model: MP301SP 
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Preu lloguer: 21,15€ 
Preu pàgina b/n: 0,0067€ 
 

 
 
La partida de càrrec és: 42.1700.2120000 Equipaments mediambientals 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 1 de juny de 2017 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.” 
 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 

8. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES DE 
DIFERENTS OFERTES DE TREBALL I D’UN CONCURS OPOSICIÓ. EXP. 
NÚM. 000213/2017-RH 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer. Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs-
oposició, en torn lliure, per cobrir 3 places d’Auxiliar Administratiu/va, de l’Escala de 
l’Administració General, Subescala Auxiliar. 
 
Segon. Aprovar la convocatòria i les bases específiques d’una oferta de treball de 
caràcter temporal de Professor de Videojocs A1. 
 
Tercer. Aprovar la convocatòria i les bases específiques d’una oferta de treball de 
caràcter temporal de Professor de Música A1, especialitat Trompa. 
 
Quart. Aprovar la convocatòria i les bases específiques d’una oferta de treball de 
caràcter temporal de Professor de Música A1, especialitat Violoncel. 
 
Cinquè. Viabilitat econòmica:  

a) Les despeses de les 3 places d’Auxiliar Administratiu/va i del Professor de 
Videojocs estan consignades en les partides de despeses del Capítol I del 
pressupost vigent. 
b) Les despeses de les places de Professor de Trompa i de Professor de 
Violoncel, queden cobertes per l’estalvi que es produeix en les situacions que 
substitueixen, la reducció de jornada i la maternitat, respectivament. 
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Sisè. Publicar les bases específiques del concurs oposició de 3 places d’Auxiliar 
Administratiu al DOGC, al BOP i al web municipal. 
 
Setè. Publicar l’anunci de les Ofertes de treball de Professor de Videojocs, Professor 
de Violoncel i Professor de Trompa, al web municipal i a un diari local.” 
 
 
 

9. APROVAR EL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA I LA 
MODIFICACIÓ DE CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA. EXP. NÚM. 
000214/2017-RH. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“Primer. Nomenar funcionària de carrera en el càrrec d’Administrativa, de l’Escala 
d’Administració General, Subescala administrativa, grup C1 amb efectes econòmics 1 
de juny de 2017,  a les senyores: Esther Serrano de Lamo amb DNI XXXX, Carolina 
Vicente Castro amb DNI XXXX, Elisenda Rosich Salvó amb  DNI XXXX i Bàrbara 
Donaire Garcia amb  DNI XXXX. Les funcionàries hauran de superar el període de 
pràctiques de 3 mesos previst a la base 7è de les bases especifiques reguladores del 
concurs-oposició. 
 
Segon. Nomenar funcionària de carrera en el càrrec de Tècnic/a Auxiliar (Compres i 
Serveis Generals), Escala Administració Especial, subescala tècnica auxiliar, 
pertanyent al grup C1, amb efectes econòmics 1 de juny de 2017, a la Sra. Gemma 
Noya Espinazo amb DNI XXXx. La funcionaria haurà de superar el període de 
pràctiques de 3 mesos previst a la base 7è de les bases especifiques reguladores del 
concurs-oposició. 
 
Tercer. Nomenar funcionaries de carrera en el càrrec de Tècnic Auxiliar (Gestió 
Tributària), Escala Administració Especial, subescala tècnica auxiliar, pertanyent al 
grup C1, amb efectes econòmics 1 de juny de 2017, a  la Sra. Marina Ràfols Girón  
amb DNI XXXX i Sra. Montserrat Donaire Garcia amb DNI XXXX. Les funcionàries 
hauran de superar el període de pràctiques de 3 mesos previst a la base 7è de les 
bases especifiques reguladores del concurs-oposició. 
 
Quart. Nomenar funcionària de carrera en el càrrec de Bibliotecari, Escala 
d’administració especial, subescala tècnica mitjana, pertanyent al grup A2, amb 
efectes econòmics 1 de juny de 2017, a la Sra. Pilar Galve Piñana amb DNI XXXX. La 
funcionaria haurà de superar el període de pràctiques de 3 mesos previst a la base 7è 
de les bases especifiques reguladores del concurs-oposició. 
 
Cinquè. Modificar la categoria professional del contracte laboral indefinit del Sr. 
Moussa Zinebi Ouadghiri amb DNI XXXX, en la qual constarà Tècnic Auxiliar C1 
(Convivència i Equitat), amb efectes econòmics 1 de juny de 2017.  El treballador 
municipal haurà de superar el període de pràctiques de 3 mesos previst a la base 7è 
de les bases especifiques reguladores del concurs-oposició. 
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Sisè. Nomenar funcionària de carrera en el càrrec de de Tècnic/a d’Administració 
General, Grup A1, de l’escala de l’Administració General, subescala tècnica, amb 
efectes econòmics  a partir de l’endemà de la notificació del present acord, a la Sra. 
Sra. Rosa M. Lucas Bizarro amb DNI XXXX. La funcionaria haurà de superar el 
període de pràctiques de 6 mesos previst a la base 7è de les bases especifiques 
reguladores del concurs-oposició. 
 
Setè. La viabilitat econòmica dels nomenaments i modificacions contractuals estan 
consignats en el  Capítol I del pressupost municipal vigent i estan prèviament 
fiscalitzades i explicades en l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de les 
bases específiques de la convocatòria de cada plaça. 
 
Vuitè. Notificar els nomenaments i modificacions contractuals als interessat i publicar-
ho al BOPB. 
 
Novè. Els funcionaris de carrera prendran possessió del càrrec en el termini de 20 dies 
hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord.” 
 
 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS 
 
10. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DE 

SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER L’ANY 2017. EXP. NÚM. 000192/2017-PAR. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Obrir convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici 
2017 que tenen per objecte el foment  de les activitats que realitzen, durant l’any 2017, 
temporada o curs 2016-2017. 
 
Els programes objecte de subvenció, són els que s’adrecin als següents àmbits 
d’actuació: 
 

o Àmbit d’Associacions de Veïns i Veïnes 
o Àmbit de Convivència i Equitat 
o Àmbit de Cultura 
o Àmbit d’Educació 
o Àmbit d’Esports 
o Àmbit de Gent Gran 
o Àmbit d’Infància i Adolescència 
o Àmbit de Joventut 
o Àmbit de Medi Ambient 
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o Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
o Àmbit de Salut 
o Àmbit de Serveis Socials 
o Àmbit de Cooperació al Desenvolupament 

 

En cap cas podran ser objecte de subvenció: 
 
a) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui un 

interès públic i general a criteri de l’Ajuntament. 
b) Les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial 
 
 
SEGON.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria és de 454.930 € del pressupost municipal 2017 i de 19.700 € 
amb càrrec a la partida 481.02 Convenis i subvencions entitats pressupost de 
despeses de l’IMET 2017, i s’imputaran a les següents partides: 
 
o Àmbit d’Associacions de Veïns, 57.980€, amb càrrec a la partida pressupostària 

06.9242.48000 Convenis Associacions de Veïns 
o Àmbit de Convivència i Equitat, 11.550 €, amb càrrec a la partida pressupostària 

08.3273.48200 Convenis Convivència i Equitat 
o Àmbit de Cultura, 61.750 €, amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48901 

Subvencions entitats culturals i 3.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48902 Subvencions a altres commemoracions entitats culturals. 

o Àmbit d’Esports, 154.000€, amb càrrec a la partida pressupostària 33.3410.48101 
Subvencions Entitats Esportives. Dins d’aquest àmbit es destinaran els següents 
imports per cada programa : 

- A-Projecte escolar i educatiu 13.000€ 
- B-Projecte esport de clubs 128.000€ 
- C-Projecte d’esport assistencial 13.000€ 

o Àmbit de Gent Gran: 10.400€, que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 
06.9241.48001 Convens Gent Gran. 

o Àmbit d’Infància i Adolescència, 7.300€, amb càrrec a la partida pressupostària 
06.9241.48002 Convenis Infància i Adolescència. 

o Àmbit de Joventut, 11.100,00€, amb càrrec a la partida pressupostària 
 09.3277.48202 Convenis Joventut. 

o Àmbit de Medi Ambient, 1.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
42.1721.48000 Convenis medi ambient, eficiència i estalvi energètic 

o Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, 4.100€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 10.4330.48200 Subvencions Promoció Econòmica 

o Àmbit de Salut:, 8.500€, amb càrrec a la partida pressupostària 34.3114.48000 
Convenis Salut 

o Àmbit de Serveis Socials, 50.000€, amb càrrec a la partida pressupostària 
35.2315.48001 Subvencions entitats benestar social 

o Àmbit de Cooperació al Desenvolupament, 74.250€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 06.9242.48003, Subvencions Cooperació i Solidaritat 

o Àmbit d’Educació, 19.700€, amb càrrec a la partida pressupostària 481.02 
Convenis i subvencions entitats.  
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2.1.  La determinació de l’import assignat a cada subvenció serà el resultat de repartir 
el crèdit existent entre els projectes presentats, proporcionalment al càlcul amb les 
següents variants: 

1. El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat 
corresponent. 

2. El cost del projecte  
3. L’import de la partida de cada àmbit. 

 
2.2. Per l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament l’establiment de l'import assignat a 
cada subvenció s realitzarà tenint presents el següents punts: 
• El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat 

corresponent. 
• Les demandes s’atendran en funció dels recursos disponibles a les diverses 

partides pressupostàries i, si escau, a l’acord en la negociació dels pactes entre 
les dues parts. 

• Es fixarà l’import vinculant-lo a les necessitats de cada projecte.  
• L’import de la subvenció no podrà ser superior al 75% del total del cost anual del 

projecte.  
• Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos 

provinents de la ONGD que demana la subvenció,  o bé de la contrapart. 
• Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

es podran destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que són 
propis del funcionament regular de l’entitat i de la seva contrapart i s’hauran 
d’imputar durant el període d’execució. 

 
2.3. Seran objecte de subvenció per a cada àmbit les següents despeses 
2.3.1. Àmbit Associacions de Veïns i Veïnes 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
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No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

 
2.3.2. Àmbit Convivència i Equitat 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 30% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 
 

2.3.3. Àmbit Cultura 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 
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• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.4. Àmbit Educació 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, material informàtic , educatiu... 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Lloguer de material especialitzat 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Xerrades, conferències, activitats i visites vinculades a l’objecte de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings  
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
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• En cap cas es tindran en compte aquelles sol·licituds que presentin activitats de 
funcionament general i ordinari de les AMPA. 

• Queden també excloses de l’àmbit d’Educació aquelles sol·licituds que presentin 
activitats i/o proposades de caràcter esportiu 
 

2.3.5. Àmbit Esports 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Lloguer o compra de material esportiu específic per l’activitat a realitzar 
• Impressió de material necessari per l’activitat especifica (mapes, guies, manuals...) 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.6. Àmbit Gent Gran 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 
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• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.7. Àmbit Infància i Adolescència 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
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• Activitats ordinàries de les entitats 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.8. Àmbit Joventut 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors, professorat o grups musicals o d’animació 
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Activitat ordinària de l’entitat 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.9. Àmbit Medi Ambient 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Tallers, sessions formatives 
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No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o 
comercial 

 
2.3.10. Àmbit Promoció econòmica i Projecció Exterior 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.11. Àmbit Salut 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina, 
sempre que no superin un 50% de la justificació. 
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• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles 
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat  
• Materials escenogràfics  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l’entitat 
• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 
• En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa 

i/o comercial. 
 

2.3.12. Àmbit Serveis Socials 
• Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i 

necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, 
transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...) 

• Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de 
l’activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...) 

• Despeses generals i d’infraestructura de locals, equipament inventariable i 
despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del 
programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d’oficina. 

• Lloguer de material especialitzat 
• Despeses de transport 
• Material informàtic 
• Contractació espectacles,  
• Contractació de monitors o professorat.  
• Despeses de personal o Professionals 
• Refrigeris (justificada degudament la necessitat),  
• Materials escenogràfics,  
• Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats. 
• Despeses de gestió i/o administració 
• Despeses d’allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin 
• Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l’objecte 

de la subvenció. 
• Tallers, sessions formatives 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
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• Despeses de representació de càrrecs directius 
• Sancions o multes 

 
2.3.13. Àmbit Cooperació al Desenvolupament 
Seran objecte de subvenció les despeses necessàries i imprescindibles per a 
l’execució sobre el terreny del projecte: 
Despeses directes: 
• Terrenys, immobles i construccions: Infraestructures que cal construir, reconstruir, 

rehabilitar o allargar, sobre les que s’implementa el projecte.  
• Equips i subministraments: despesa de compra i lloguer dels equips necessaris per 

a l’execució del projecte o costos de transport (si és necessari) fins al lloc on es 
desenvoluparà l’acció. 

• Personal local: el que forma part del pla operatiu i sense el qual no es podria 
executar el projecte, com també els serveis tècnics i professionals que cal per a la 
realització d’accions de formació. 

• Personal local expatriat: Inclou únicament el cost del personal que forma part del 
pla operatiu i sense el qual el projecte no podria desenvolupar-se. No es pot 
incloure aquí el personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment i/o 
coordinació indirecte del projecte. 

• Viatges i estades: Inclou els costos per viatges, dietes i allotjaments necessaris 
directament relacionats amb l’execució del projecte.  

• Funcionament: totes les despeses directament necessàries per al desenvolupament 
del projecte. Incloure en aquest apartat el manteniment dels equipaments. 

• Imprevistos: En el cas d’incloure aquest apartat, posteriorment se n’haurà d’explicar 
la destinació i justificar-ho. 

 
Despeses indirectes : Són les despeses conseqüència del seguiment, avaluació i 
altres actuacions no directament relacionades amb l’execució del projecte. Aquestes 
no podran superar el 10% de l’import subvencionat. 
 
No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions 

administratives i penals i de procediments judicials 
• Totes aquelles despeses indirectes que superin el 10% de l’import subvencionat 
• Viatges i estades del personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment 

i/o coordinació indirecte del projecte. 
 

TERCER.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 
 
QUART.- Podran sol·licitar subvenció les entitats o associacions sense ànim de lucre, 
d’acord amb la normativa que els sigui d’aplicació, que compleixin les condicions 
següents: 
4.1. Requisits generals 
En base al que estableix l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions a l’article 3 poden sol·licitar subvencions les entitats o associacions que 
acompleixin els següents requisits: 
a)  Que no tinguin afany de lucre.  
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b)  Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
d’aquest Ajuntament. 

c)  Que realitzin activitats d’interès general a la ciutat que s’incloguin en algun dels 
àmbits fixats al Registre Municipal d’Entitats i Associacions.  

d)  Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats com les esmentades 
en el punt anterior. 

e)  Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors.  
f)  Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en 

la convocatòria. 
g)  Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia 
sol·licitud d’aquest. 

h)  Estar al corrent de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.  
i)  Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 
i modificat el seu article 5 aprovat al Ple el 13 de març de 2017  i, en el seu cas, 
pel que estableixi la corresponent convocatòria.  
 

4.2. Requisits específics per les entitats esportives sense afany de lucre,  a més dels 
requisits anteriors:  

a) Estiguin inscrites en el Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’esport 
de la Generalitat de Catalunya. 

b) En la línia equips de competició federada, podran demanar-se ajuts pels equips de 
categoria absoluta o sènior que participin en lligues nacionals de la màxima 
categoria d’un esport o en lligues professionals els clubs que mantinguin una 
estructura complerta de categories inferiors. 

 
4.3. A més a més del descrit en el punt 4.1. d’aquesta convocatòria, les entitats que 

optin a subvencions  per a projectes de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament hauran de reunir els següents requisits:  

a) Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització 
d’activitats i projectes de cooperació i solidaritat amb els països del Sud. Si en els 
estatuts de l’entitat no hi consta aquesta finalitat, es podrà presentar l’acord 
adoptat per assemblea relatiu a la voluntat de realitzar projectes de cooperació al 
desenvolupament. 

b) Que a la sol·licitud del projecte presentat hi consti la previsió de finançament de la 
totalitat dels recursos econòmics externs per a la realització del projecte. 

c) Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i claredat 
en la formulació del projecte i el pressupost presentat. 

d) Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials 
necessaris per realitzar el projecte i assolir els resultats esperats. 

e) Han de promoure canvis que permetin el dret de les persones a una vida digna, tot 
intentant eradicar la pobresa al món. 

f) Han de promoure i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials de 
les comunitats beneficiàries, contribueixin a la millora de la qualitat de vida 

g) Han de ser promoguts per organitzacions dels països del Sud i fonamentar-se en 
l’equitat i el desenvolupament sostenible. 
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4.4. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats o associacions: 
a) Quedaran automàticament excloses d’aquesta normativa aquelles entitats, 

associacions i/o col·lectius que no respectin l’actual marc democràtic, que no 
assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal 
dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions 
xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines. 

b) D’acord amb allò que disposa el Reglament de Participació Ciutadana, s’exclouen 
d’aquesta convocatòria les organitzacions de caràcter polític (partits i coalicions 
electorals) pel fet que hi ha una legislació pròpia i normes específiques respecte el 
seu finançament.  

c) Els altres casos que exclou l’article 3.3. de l’Ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
CINQUÈ.-  
5.1. El termini de presentació de les sol·licituds  serà de 20 dies a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB, mitjançant la documentació 
normalitzada (annex 2 d’aquest document) disponible al lloc www.vilanova.cat i 
s’hauran de presentar davant del Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, o bé, mitjançant la plataforma de tramitació en línia Carpeta Ciutadana, sens 
perjudici que pugui presentar-se també a través de qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  
 
SISÈ.- Documentació a presentar a les sol·licituds de subvenció 
 
6.1. Les sol·licituds de subvenció hauran d’incloure la següent documentació:  
a) Full de sol·licitud de subvenció general  (Annex 2 a) 
b) Descripció del Projecte detallat (Annex 2 d) 
c) Pressupost per a cada un dels projectes (Annex 2 e) 
d) Sol·licitud de transferència (en cas de no haver-la presentat anteriorment, o haver 

d’actualitzar les dades de l’entitat) (Annex 2 f) 
e) Declaració responsable sobre el compliment de les lleis de protecció jurídica del 

menor (en cas de projectes adreçats a menors) (Annex 2 c) 
 

6.2. Les sol·licituds de subvenció de l’àmbit d’Esports  
Per accedir a la presentació de la sol·licitud d’ajut de l’àmbit d’Esports caldrà, a més,  
presentar la documentació específica per a cada un dels programes establerts.  

Àmbit A – Programa ajuts a l’esport escolar i educatiu:  
 Document Esports 1 – Annex 2 g) 
 Document Esports 7– Annex 2 m) 
Àmbit B1 – Projectes d’esports base: 
 Document Esports 2– Annex 2 h) 
 Document Esports 6 – Annex 2 l) 
Àmbit B2 – Projectes d’esport popular: 
 Document Esports 3 – Annex 2 i) 
Àmbit B3 – Esport d’elit i reptes esportius i equips de competició federada: 
 Document Esports 4 – Annex 2 j) 
 Document Esports 6– Annex 2 l) 
Àmbit C – Projectes d’esport assistencial, inclusiu, de cohesió social i ciutadania: 
 Document Esports 5– Annex 2 k) 
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6.3. Per les subvencions de l’àmbit de PROMOCIO ECONOMICA caldrà presentar 
un dossier on es contemplin els següents aspectes: 
• Objectius del projecte. 
• Àmbit de l’actuació 
• Temps estimats de desenvolupament i consolidació. 
• Pressupost 

o Inversions 
o Ingressos 
o Despeses 

• Recursos necessaris 
o Humans 
o Tècnics 
o Formatius 

• Resultats previstos 
o Econòmics 
o Professionals 
o Socials 

• Sistemes de seguiment i avaluació. 
 

6.4. Per les subvencions de l’àmbit de COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
hauran d’incloure la següent documentació:  
• Full de sol·licitud normalitzat específic de l’àmbit de Cooperació al 

Desenvolupament - Annex 2 b) 
• Sol·licitud de transferència (en cas de no haver-la presentat anteriorment, o 

haver d’actualitzar les dades de l’entitat) – Annex 2 f) 
• Declaració responsable sobre el compliment de les lleis de protecció jurídica 

del menor (en cas de projectes adreçats a menors – Annex 2 c) 
 

6.5. Cada entitat podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció que la pot 
adreçar a un màxim de tres àmbits. Al formulari de sol·licitud indicarà a quins 
àmbits vol que sigui valorat el seu projecte, en el cas que sigui en l’àmbit d’Esports, 
s’indicarà a quins dels diferents projectes existents. 
 

6.6. En cap cas la suma de les subvencions dels diferents àmbits podrà superar el 
cost de l’activitat. Tal com estableix l’article 33 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, l’administració podrà comprovar el valor de 
mercat de les despeses subvencionables. 

 
6.7. En totes les sol·licituds és del tot imprescindible que es facin servir els 

impresos elaborats específicament per aquesta convocatòria. Qualsevol sol·licitud 
que no s’ajusti a aquest requisit serà desestimada.  

 
6.8. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit. Si la 

sol·licitud no reuneix els requisits establerts a les bases o no incorpora la 
documentació necessària, es requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini 
de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es tindrà per desistida la 
seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.  
 

6.9. La proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari proposat, 
mentre no se li hagi notificat la resolució de la concessió 
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6.10. Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de manifestar expressament 
l’acceptació de la subvenció sense reserves, i s’entendrà que la subvenció 
s’accepta amb totes les condicions imposades en la concessió sempre i quan en el 
transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord d’atorgament no s’hagi 
manifestat per escrit cap objecció al respecte. 

 
L’acceptació de la subvenció, obliga a l’entitat o associació a: 
 
a) Comprometre’s a comunicar qualsevol canvi que sorgeixi en les activitats 
previstes amb la suficient antelació per tornar a avaluar els terminis de l’acord. El 
fet de no avisar dels canvis amb temps suficient, podrà ser motiu per retirar l’ajut o 
part d’aquest. 
 
b) Assumir al seu càrrec, totes les despeses d’organització de les activitats que es 
duguin a terme: assegurança de responsabilitat civil, infraestructura, serveis 
sanitaris, subministraments, neteja, SGAE… 
 
c) Fer constar en el material imprès o altres mitjans de difusió, la frase "Amb el 
suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú" o "Amb el suport de l'IMET de 
Vilanova i la Geltrú", conjuntament amb l’escut oficial així com d’altres logotips que 
els hi siguin específicament requerits. 
 
d)Trametre de forma regular a la regidoria corresponent, els cartells, fulletons o 
altres elements editats de les activitats subvencionades. 
 
e) Col·laborar amb l’Ajuntament en la difusió de les activitats que es desenvolupen 
a la ciutat fent arribar la informació corresponent. 
 
f) La inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari (alimentaris i no 
alimentaris) en tots els àmbits de relació, segons acord del Ple de l’Ajuntament en 
la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es recull la voluntat 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús d’aquests 
productes, així com l’ús de productes i materials sostenibles i respectuosos amb el 
medi, materials reciclats, reutilitzables, etc. d’acord amb els criteris de “compra 
verda” i incloure aquests paràmetres en tots els convenis de col·laboració. 
 
g) Vetllar per l’ús de la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat, 
associació o col·lectiu. 

 
SETÈ.- Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, 
avaluació i atorgament de les subvencions Procediment de concessió. 
 
7.1. La instrucció de l’expedient correspon al/la Cap de Servei de Participació.  
 
7.2. El procediment de concessió de les subvencions és de concurrència competitiva. 
L’avaluació de les sol·licituds es portarà a terme, d’acord amb els criteris establerts a 
la present convocatòria, per les comissions avaluadores de cada àmbit que elaboraran 
els informes, prèvia verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts i 
ponderats els criteris establerts, sobre la base del qual, l’òrgan instructor formularà la 
proposta d’atorgament a la Junta de Govern Local. 
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7.3. L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local en el termini màxim 
de 6 mesos des de la finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds. 
Les resolucions de concessió es notificaran als interessats i seran objecte de 
publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
7.4.  Comissions Avaluadores 
 
Àmbit d’Associacions de Veïns: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de 

Participació 
o Regidor/a de Participació, suplent/a Cap de servei de Participació,  
o Cap de servei de Participació, suplent/a un/a tècnic/a del departament de 

Participació. 
 

Àmbit de Convivència i Equitat: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de 

Convivència 
o Regidor/a de Convivència, suplent/a Cap de servei de Convivència,  
o Cap de servei de Convivència, suplent/a un/a tècnic/a del departament de 

Convivència. 
 
Àmbit de Cultura: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de Cultura 
o Regidor/a de Cultura, suplent/a Cap de servei de Cultura,  
o Cap de servei de Cultura, suplent/a un/a tècnic/a del departament de Cultura. 
 
Àmbit d’Educació: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a d’Educació 
o Regidor/a d’Educació, suplent/a Cap de servei d’Educació,  
o Cap de servei d’Educació, suplent/a un/a tècnic/a del departament d’Educació 

. 
Àmbit d’Esports: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a d’Esports 
o Regidor/a d’Esports, suplent/a Cap de servei d’Esports,  
o Cap de servei  d’Esports, suplent/a un/a tècnic/a del departament d’Esports 

. 
Àmbit de Gent Gran:  
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de Gent 

Gran 
o Regidor/a de Gent Gran, suplent/a Cap de servei de Gent Gran 
o Cap de servei  de Gent Gran, suplent/a un/a tècnic/a del departament de Gent 

Gran 
 
Àmbit d’Infància i Adolescència:  
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a d’Infància i 

Adolescència 
o Regidor/a d’Infància i Adolescència, suplent/a Cap de servei d’Infància i 

Adolescència,  
o Cap de servei  d’Infància i Adolescència, suplent/a un/a tècnic/a del departament 

d’Infància i Adolescència 
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Àmbit de Joventut: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de Joventut 
o Regidor/a de Joventut, suplent/a Cap de servei de Joventut,  
o Cap de servei  de Joventut, suplent/a un/a tècnic/a del departament de Joventut 
 
Àmbit de Medi Ambient: 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de Medi 

Ambient 
o Regidor/a de Medi Ambient, suplent/a Cap de servei de Medi Ambient,  
o Cap de servei  de Medi Ambient, suplent/a un/a tècnic/a del departament de Medi 

Ambient 
 
Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior:  
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de 

Promoció Econòmica 
o Regidor/a de Promoció Econòmica, suplent/a Cap de servei de Promoció 

Econòmica,  
o Cap de servei  de Promoció Econòmica, suplent/a un/a tècnic/a del departament 

de Promoció Econòmica 
 
Àmbit de Salut:  
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de Salut 
o Regidor/a de Salut, suplent/a Cap de servei de Salut,  
o Cap de servei  de Salut, suplent/a un/a tècnic/a del departament de Salut 
 
Àmbit de Serveis Socials:  
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de Serveis 

Socials 
o Regidor/a de Serveis Socials, suplent/a Cap de servei de Serveis Socials,  
o Cap de servei  de Serveis Socials, suplent/a un/a tècnic/a del departament de 

Serveis Socials 
 
Àmbit de Cooperació al Desenvolupament 
o President/a de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, suplent/a Regidor/a de 

Cooperació 
o Regidor/a de Cooperació, suplent/a Cap de servei de Cooperació,  
o Cap de servei de Cooperació, suplent/a un/a tècnic/a del departament de 

Cooperació. 
 
 
7.5.  Criteris d’atorgament. Els criteris d’atorgament de la subvenció seran generals i 
específics. La valoració màxima conjunta d’aquests criteris d’atorgament serà de 100 
punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 50 
punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
a) Els criteris objectius generals d’atorgament  de subvenció establerts per 
l’Ajuntament són: 
 

1. Que la proposta descrigui i determini amb claredat i concreció: 
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- La descripció de les activitats o projecte per als quals sol·licita la 
subvenció (es valorarà de 0 a 5 punts).  

- Els objectius que es pretenen assolir ( es valorarà de 0 a 5 punts). 
- La viabilitat del pressupost de les activitats o projecte per als qual es 

sol·licita la subvenció (es valorarà de 0 a 5 punts). 
- La viabilitat de les activitats o projecte en relació als mitjans tècnics, 

humans i d’infraestructures necessaris (es valorarà de 0 a 5 punts). 
- Els mitjans i criteris d’avaluació de l’activitat o projecte (es valorarà de 

0 a 5 punts). 
 

2. Que la proposta afavoreixi la solidaritat, l’atenció a la diversitat, les relacions 
intergeneracionals, el civisme, la sostenibilitat i el respecte al medi (es 
valorarà de 0 a 5 punts).  

 
b) Els criteris objectius específics d’atorgament  establerts per cada regidoria 
s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. 
 
 
VUITÈ.- Justificació de les subvencions atorgades  
 
8.1. L’import de la subvenció, per tots els àmbits, excepte l’àmbit de Cooperació al 
Desenvolupament, s’abonarà de la manera següent: 
 

• 60% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local 

• 40% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

L’import de les subvencions per l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament s’abonarà 
de la manera següent: 
 

• 80% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local 

• 20% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

8.2. Per percebre la totalitat de les subvencions atorgades, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 
de gener de 2018 de la documentació següent: 
 
• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la presidència de l’entitat 

o per la persona encarregada de l’àmbit econòmic, segons el model normalitzat 
(annex 2) 

• Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment 
dels objectius i propostes de millora per a futures edicions. També s’ha d’incloure 
un exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat 
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subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

• Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. Aquests documents 
hauran de tenir les característiques següents 
•   La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 

l’activitat subvencionada. 
•   Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 

normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import 
total, etc.) 

•   Hauran d’estar efectivament pagades.  
 
8.3. Justificació projectes de Cooperació al Desenvolupament. 
En el cas de les subvencions atorgades a entitats per a projectes de Cooperació al 
Desenvolupament, s’haurà de justificar de la següent manera: 
Per percebre les subvencions atorgades pels projectes de Cooperació al 
Desenvolupament el termini d’execució serà el 31 de desembre de 2017, per tant les 
factures hauran de portar data d’aquest període i la subvenció ha d’estar degudament 
justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2018. Si la documentació 
presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva 
esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o 
el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
La documentació a presentar és:  
• Sol·licitud de cobrament segons el model normalitzat - Annex 2  n) 
• Memòria d’actuació o informe final tècnic, amb indicació de les activitats realitzades 

i dels resultats obtinguts, d’acord amb les condicions imposades en la concessió de 
la subvenció. 

• Memòria econòmica que constarà de: 
• Relació de factures.- Annex 2 o) : Cal fer una relació de factures numerades de 

forma correlativa que s’adjuntaran seguint el mateix ordre de la relació. 
• Les factures originals o altres documents de valor probatori equivalent per 

l’import de la subvenció rebuda, que hauran de reunir els requisits següents: 
• Hi haurà de constar, com a mínim, la identificació del proveïdor i del 

destinatari, el número de factura, la descripció de la despesa, l’import, la 
data d’emissió. 

• Si, per tractar-se de factures d’altres països, no es pogués disposar del 
document original, s’aportarà una fotocòpia compulsada per algun 
organisme públic, degudament reconegut. 

• Les factures i rebuts han de dur la data de la temporada per la que s’ha 
sol·licitat la subvenció. 

• Han de fer referència  a les despeses generades per l’activitat objecte de 
subvenció i que figura al projecte inicial. 

 
8.4. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 

de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat 
de la subvenció concedida i el reintegrament de la quantitat indegudament 
percebuda.  
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Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció atorgada  i, si escau, el 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, quan la persona 
beneficiària incompleixi les obligacions establertes en les bases reguladores de la 
subvenció o en la normativa general de subvencions.  
 
Les persones beneficiàries podran renunciar de forma expressa, totalment o 
parcialment,  a la subvenció atorgada, si ho comuniquen a l’Ajuntament en un 
termini màxim de 15 dies des del moment en què es produeixi el fet que va 
motivar la renúncia. L’òrgan competent de l’ajuntament dictarà la resolució que 
procedeixi. 
 

NOVÈ.- Obligacions de les entitats beneficiàries 
 

9.1. Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions establertes en la 
Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora 
de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, les  establertes en aquestes 
bases reguladores i en la convocatòria corresponent. En tot cas, hauran de complir 
les obligacions següents: 
a) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats 

en la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 
b) Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament 

pugui fer difusió del projecte, a l’igual que el permís per publicar les 
fotografies i el nom de la persona autora.  

c) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència 
en el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases o 
convocatòria mitjançant la presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es 
produeixi, amb justificació de les causes que l’originen 

d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un 
canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació 
que tingui transcendència per al seguiment del projecte. 

e) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de 
realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, 
l’entitat  beneficiària caldrà que faci constar en tot el material editat que 
aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

f) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui.  

g) A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

h) Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per 
a la seva aplicació. En aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord 
de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiaria hagi 
manifestat expressament la seva disconformitat.  

i) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 
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j) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui 
requerida. 

k) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 
sol·licitud de subvenció.  

l) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte 
habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix 
l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons 
estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. 
Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció. 

m) Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
respecte a la publicitat activa. 

n) En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a 
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció 
o administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
9.2. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en aquestes 
bases i en la normativa d’aplicació, donarà dret a l’Ajuntament a la revocació de la 
subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi 
indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de 
rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l’activitat 
o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import 
de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució 
per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
DESÈ.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament serà 
inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà 
tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades 
estableix.  
 
ONZÈ.-  L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a l’aprovació definitiva de les 
Bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament el dia 5 de juny de 2017.” 
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POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL 
 
11. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CORRESPONENT AL RECURS DEL CATÀLEG 
2017 “FUNCIONAMENT D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS” PER A 
L’ACTUACIÓ “SERVEIS A LA PETITA INFÀNCIA 0-3 ANYS. LLARS 
D’INFANTS MUNICIPALS”, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM. 
000012/2017-EDT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
A C O R D  
 

“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 21.241.- € (VINT-I-UN MIL DOS-CENTS 
QUARANTA-UN EUROS) de la Diputació de Barcelona, corresponent al Recurs 
“FUNCIONAMENT D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS” per a l’actuació “SERVEIS A LA 
PETITA INFÀNCIA 0-3 ANYS. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, any 2017. 

  
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens instrumental 
depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i desenvolupa les polítiques 
actives d’educació, la realització del següent servei, objecte de la proposta de recurs econòmic 
rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

RECURS Actuació TIPUS DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

FUNCIONAMENT 
D’ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

SERVEIS A LA PETITA INFÀNCIA 0-3 ANYS 
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS Ajut econòmic 21.241,00.- euros 

 
 
TERCER.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els 
següents termes :  
 

a) OBJECTE: El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que 
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a fi de 
satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 

 
b) REQUISITS:  article 12.7.b) del Capítol 3 del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla 

"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 22 de desembre de 2016, on s’estableix que la sol·licitud pot 
determinar la modalitat d’execució de l’actuació podent ser per delegació o encàrrec de 
gestió a un ens instrumental de l’ens destinatari. 

 
c) ACCEPTACIÓ: article 24.4 del Capítol 5 del Catàleg de serveis de l’any 2017, estableix 

que l’ajut s’entendrà acceptat pel destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de 
la data de publicació, aquests no manifesta expressament la renúncia. 

 
d) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el 

període comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, en el marc de 
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la convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". 

 
e)   JUSTIFICACIÓ :  

 
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés entre l'1 de 

gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 de març de 2018 per a justificar les 

despeses.  
 
3. Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del 

pressupost de despeses els ens destinataris. 
 
 
4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquests 

efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució. 
 
5. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d’estar datades 

d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d’execució establert, a excepció de les 
declarades pluriennals. 

 
6. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació de 

Barcelona i altres administracions, llevat que les condicions de concertació del recurs 
hagin previst el contrari. 

 
 

 
f)   OBLIGACIONS DEL DESTINATARI: Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la 

justificació de la despesa en els termes previstos en el règim regulador i en els formularis 
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació e Barcelona per al seguiment i control 
de l’execució de l’ajut. 

 
Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals 
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar 
la informació a efectes e la justificació de la despesa. 

 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en el punt 
primer d’aquest acord.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

12. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER XXXX, 
PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE 
PS+PB+1PP, SITUAT A L’AVINGUDA DE LA COLLADA, 77 EXP. NÚM. 
1057/2016-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents, adopta el  següent: 
 
ACORD:   
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PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  XXXX, per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PS+PB+1PP, situat a l’AV. COLLADA, 
77, (Exp.001057/2016-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 

l’AESA que s’adjunta al present acord:  
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2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real decret 253/2013 de 5 d’abril. 

3. Segons l’art.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 a 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació és condició 
necessària la presentació de: 

a. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
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b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que inclogui, com a mínim una revisió de la instal·lació 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 l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

4. 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. 

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

6. La llicència s’ha concedit amb el Projecte Bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s’haurà de presentar 
com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

7. Una vegada acabada 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, d’acord amb l’article 23.3, 
d’aquesta normativa. 

8. Tal 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

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 
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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. 

 
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 



 
 

36 
 

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.”  

 
 

13. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER XXXX, 
PER A INSTAL·LAR ASCENSOR AL CARRER RECREO, 66. EXP. NÚM. 
614/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  XXXX, per a  INSTAL·LAR 
ASCENSOR A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR, situat al C. RECREO, 66, 
(Exp.000614/2017-OBR) d'acord amb 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 
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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. 

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 
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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.”  
 
 

14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. RENÚNCIA PRESENTADA PER PRYSMIAN 
SPAIN, SA, DE LA LLICÈNCIA PER A INSTAL·LAR UNA CARPA DE 160,16 
M2 A L’AVINGUDA COLL D’EN FERRAN, 39, CONCEDIDA PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2016. EXP. NÚM. 
840/2016-OBR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  ACCEPTAR LA RENÚNCIA de la llicència d’obres 000840/2016-OBR 
sol·licitada per  PRYSMIAN SPAIN, SA, per a  INSTAL·LAR UNA CARPA DE 160,16 
M2, a l’AV. COLL D'EN FERRAN, 39, que havia estat atorgada per la Junta de Govern 
Local del dia 8 de novembre de 2016, i declarar per decaiguts els drets de dita llicència 
d’obres. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al departament de Gestió Tributària als efectes, si 
s’escau, de la devolució de la part corresponent de la carta de pagament amb número 
de referència comptable AU-A000537-202362293. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al titula de la llicència.” 
 
 

15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA.D170606 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per COM.PROP.SANTA MADRONA, 17-19 per a reparar 

coberta de l’edifici al carrer Santa Madrona, 17-19 (413/2017) 
2. Sol·licitud presentada per COM.PROP.RB.PAU, 61 per a fer aïllament tèrmic a les 

façanes interiors del conjunt d’edificis situats a la rambla de la Pau, 61, Rb. Pau, 
61bis, C. Ancora, 1 i C. Magdalena Miró, 34-36. (486/2017) 
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3. Sol·licitud presentada per XXXX, per a construir tanca a la finca situada al sector 
Corral d’en Milà. (534/2017) 

4. Sol·licitud presentada per L’HOTELIER JOANAINA, SL, per a reparar i pintar 
façana al carrer Isaac Peral, 4 (574/2017) 

5. Sol·licitud presentada per CONVENTO DE RELIGIOSAS DIVINA PROVIDÈNCIA, 
per a rehabilitar la façana interior del col·legi Divina Providència, al carrer 
Providència, 1 (578/2017) 

6. Sol·licitud presentada per XXXX, per a fer demolició de mur en mal estat i 
construir-ne un de nou, al carrer Riera de Marmella, 16. (588/2017) 

7. Sol·licitud presentada per COM.PROP. RB. SALVADOR SAMÀ, 83, per a arranjar 
la façana a la rambla Salvador Samà, 83 (590/2017) 

8. Sol·licitud presentada per COM.PROP. RB. CASTELL, 11, per a rehabilitar pati de 
llums a la rambla del Castell, 11 (596/2017) 

9. Sol·licitud presentada per COM.PROP. C. BRUC, 39, per a reparar façana 
posterior al carrer Bruc, 39. (601/2017) 

10. Sol·licitud presentada per ENDESA, per a obrir rasa per a connexió elèctrica al 
carrer Turbina, 27B (60072017) 

11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa per a 
connexió de servei de gas a la Rb. Salvador Sama, 110. (609/2017) 

12. Sol·licitud presentada per XXXX, per a instal·lació interior de gas al carrer 
Providència ,40 (958/2017) 

13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a instal·lació interior de 
gas al carrer Providència ,40 (957/2017) 

14. Sol·licitud presentada per XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 
Germanes Rosell, 11 (620/2017) 

15. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1m pe a  
connexió de servei de gas al carrer Germanes Rosell, 11 (621/2017) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per MAESTRO HOSTELERO, SL, per a adequació de local 

destinat a magatzem de maquinària d’hosteleria, al carrer Antonio Rubio, 6D  
(597/2017) 

 
 

16. HABITATGE. APROVAR, SI ESCAU, L’ADDENDA DE PRÒRROGA 
RELATIVA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L’EXERCICI 2017, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL FUNCIONAMENT 
D’UN SERVEI D’INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH) 
I DEL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA (SAC). EXP.  NÚM. 36/2013-HAB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
“Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2017, 
relatiu a l’oficina local d’habitatge d’aquest municipi, en els termes exposats en el 
document d’addenda que s’adjunta a aquesta proposta. 
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Segon.- Disposar 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 següent Fitxa-Extracte del conveni, per tal de facilitar la publicació 
de les dades: 
 
FITXA-EXTRACTE DEL CONVENI 
Descripció: ADDENDA DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT D’UN SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES D’HABITATGE (SIDH)                                                                                          
Data conveni inicial:  29 de juliol de 2013 
Signataris:  Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1r i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona,  i Neus Lloveras i Massana, 
Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, assistits pels respectius secretaris. 
Objecte: Establir els termes i les condicions de  col·laboració entre les parts per a la 
prestació d’un Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge al municipi de Vilanova i la 
Geltrú. 

Drets i Obligacions:  

 Obligacions de l’Ajuntament  

1.Acollir a les instal·lacions de l'Ajuntament el SIDH i realitzar les funcions de SAC, de 
conformitat amb els requeriments especificats en el pacte segon. 
2.Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la Diputació de 
Barcelona. 
3.Difondre els objectius del SIDH a través dels serveis i mitjans de comunicació de què 
disposen. 
4.Comunicar a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats) les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que 
s'adrecin al SIDH i facilitar tota la informació que els sigui requerida en relació a les 
activitats que són objecte del present conveni. 
5.Complir totes i cadascuna de les normes d'ús de sistemes informàtics i documentals, 
en compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 172Q12007, de 21 de desembre, 
pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades. 
6.Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les 
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 172012007, de 21 de 
desembre, esmentat. 
7.Pel que respecta al tractament de les dades de caràcter personal dels expedients 
d'Ofideute, les quals formen part d'un fitxer propietat de I'Agència de I'Habitatge de 
Catalunya, caldrà que el personal de l'ajuntament, autoritzat per accedir i tractar la 
informació d'aquests expedients mitjançant I'aplicatiu HABICAT, observi en tot moment 
els requeriments que a continuació s'indiquen: 
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•Protegir tota la informació de l'Agència creada, utilitzada, adquirida o a la que s'hagi 
tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això inclou mantenir la 
confidencialitat i integritat de la informació i els sistemes/aplicacions a través dels 
quals s'hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d'informació. 
•Aplicar els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la informació 
de l'Agència. L'usuari i contrasenya assignat a cada usuari és personal i intransferible. 
En cap cas es cedirà aquesta informació a un altre usuari, encara que sigui 
puntualment. 
•No donar accés a la informació de l'Agència a persones no autoritzades. 
•Mantenir un entorn físic segur i controlat de Ia informació de l'Agència. 
•No extreure informació de l'Agència en cap format, incloent l'enviament telemàtic, si 
no es té I’autorització expressa de l'Agència. 
•Complir amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
•Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa sobre la matèria. 
•Notificar a I'Agència, a través del Centre de Suport a l'Usuari (CSU csu@qencat.cat o 
TL. 932287300) qualsevol incidència o possible problema relacionat amb la seguretat 
de la informació. 
•Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions/aplicatius de I'Agència amb 
l'única i exclusiva finalitat de prestar els serveis especificats anteriorment. 
•Realitzar l'accés lògic als sistemes d'informació i comunicacions de l'Agència només 
sota autorització de l'Agència i seguint les mesures de seguretat que s'estableixin en 
cada cas. 
•Adoptar totes les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin 
la seguretat de les dades personals que es recullen en nom de l'Agència o provenen 
dels fitxers de titularitat de la mateixa i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o 
accés no autoritzat, atès l'estat de Ia tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de I'acció humana 
o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix I'article 9 de la LOPD. 
•Entregar qualsevol còpia o versió de la informació/programari generats o als quals 
s'ha tingut accés durant la prestació del servei, al final de la col·laboració. Quan els 
equips utilitzats per la prestació del servei no siguin propietat de I'Agència, caldrà 
eliminar tota la informació/codi/programari propietat de l'Agència d'aquests equips, així 
com de qualsevol suport extern d'informació. Tota la documentació generada durant la 
prestació del servei, sigui en paper o digital, ha de ser entregada a l'Agència de forma 
estructurada. 
•Si la persona usuària de I'aplicació informàtica, causés baixa d'aquest servei, tindrà 
I'obligació de comunicar-ho a l'Agència per a poder donar de baixa el seu usuari. 
•En el cas de rebre una petició d'exercici dels dret ARCO (accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició) per part d'un afectat, aquesta serà lliurada a l'Agència, a través 
del Centre de Suport a I'Usuari (CSU: csu@qencat.cat o TL. 932287300), en el termini 
màxim de 24 hores. 
 
8. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a 
confidencial, d'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació 
confidencial qualsevol dada a la que l'Ajuntament tingui accés en el marc d'aquest 
conveni. L'Ajuntament es compromet a no difondre aquesta informació confidencial, 
així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones o 
empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de 
la Diputació de Barcelona i I'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
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9. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en 
aquest conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat 
a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament. 
 
Obligacions de la Diputació de Barcelona: 
 
1. Vetllar per la coordinació i seguiment del servei així com el control de qualitat del 
mateix. 
2. Facilitar, d'acord amb la normativa de protecció de dades personals, l'accés a les 
eines informàtiques necessàries per al desenvolupament de les actuacions següents: 
- HABICAT. Aplicatiu informàtic que gestiona el Servei d'Ofideute de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i que permet l'obertura i seguiment dels casos tractats al 
personal del SAC. 
- CitesSOJ. Agenda informàtica per a la concertació d'entrevistes amb el/la assessor/a 
del SIDH. 
- Bústia electrònica específica que serveixi de mitjà de comunicació entre el SAC i el/la 
assessor/a del SIDH, i entre el SAC i les persones beneficiàries d'aquest servei. 
3. Realitzar una aportació econòmica anual, subjecte a disponibilitat pressupostària, a 
l'Ajuntament per a la realització de les actuacions que es concreten en el pacte segon. 
_____________________________________________________________________ 
 
Vigència: 31/12/2017 
 
 
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que se celebri. 
 
Cinquè.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
 
 
 

17. URBANISME. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5  A FAVOR DE 
GRUPMAS EDIFICACIO, SL  PER LES OBRES DEL PROJECTE 
“ADEQUACIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI ANNEX A LA CASA CONSISTORIAL.  
FASE I . EXP. NÚM. 0000039/2015-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5   corresponent a treballs efectuats el  
mes d’abril de 2017, a favor de l’empresa GRUPMAS EDIFICACIÓ,SL.  amb NIF  B 
64522790 per les obres del projecte “Adequació parcial de l’edifici annex a la Casa 
Consistorial. Fase I”, corresponent a la factura  nº 0002 0000022027 (F2017/1827) per 
import de vuitanta-quatre mil vuit-cent quaranta-vull euros amb vuitanta cèntims  
84.848,80€ (70.122,98 € més 14.725,82 € de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,1522,62207  del vigent 
Pressupost Municipal.” 
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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 aquests punts que no han 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. 
 
 
 

URGÈNCIES 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

 
18. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ANY 2017.  
EXP. 000138/2017-DES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar a l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, amb CIF G62834874, la 
subvenció nominativa de 2017, per un import de ONZE MIL EUROS (11.000 €) amb 
càrrec a la partida 10.4320.48208 (Subvenció Associació Estació Nàutica Vilanova i la 
Geltrú). 
 
SEGON. Aquesta quantitat es destinarà a finançar les tasques de coordinació del 
projecte de Vilanova Turisme, d’acord amb la subvenció rebuda de l’àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de Barcelona, una subvenció 
directa, destinada a desenvolupar aquest projecte per part de l’associació Estació 
Nàutica, al tractar-se d’una entitat amb capacitat de poder fer aquesta tasca, ja que 
porta a terme un treball transversal i que afecta a tots els àmbits de la promoció 
turística i d’acord amb el projecte presentat que s’adjunta amb l’informe tècnic. 
El pressupost previst per aquesta actuació es xifra en 14.040 €. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.” 
 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
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19. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRADA EN EL PROCEDIMENT DE DEFENSA DELS DRETS 
FONAMENTALS NÚM. 164/2017-F, RECURS D’EMPARAMENT ORDINARI 
QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE 
BARCELONA, INTERPOSAT PER 21 CIUTADANS CONTRA LA 
PRESUMPTA INACTIVITAT MUNICIPAL EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA.  EXP. NÚM. 000092/2017-SEC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. COMPARÈIXER davant del  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, en qualitat d’administració demandada, en el Procediment núm. 
164/2017-F Recurs d’Empara ordinari-drets fonamentals interposat per Sr. XXXX i 
altres,  per quantia indeterminada. 
 
SEGON. DESIGNAR el Sr. ANTONI FERRER I MESTRE, advocat, integrant del 
despatx IURACAT, SLP per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de 
l’Ajuntament en el procediment judicial esmentat a l’acord primer. Aquesta 
representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la 
resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
TERCER. DESIGNAR la procuradora dels Tribunals, SRA. RAQUEL PALOU 
BERNABÉ per si fos necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
QUART. AUTORITZAR, DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ a 
nom de IURACAT, SLP, per un import total de MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS 
(1.815 €), dels quals MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €) correspon al principal i 
TRES-CENTS QUINZE EUROS (315 €) són en concepte de IVA.  
Aquesta quantia anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 07.9203.22799 (defensa 
jurídica) 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon 
i Tercer anteriors.” 
 
 

20. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 354/2016-
AA QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE 
BARCELONA, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER SILENCI 
ADMINISTRATIU DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER LES IMMISSIONS CAUSADES PER LA CELEBRACIÓ 
ANUAL DELS FESTIVALS CELEBRATS EN EL MOLÍ DE MAR (NOWA 
REGGAE I FARADAY). EXP. NÚM. 000090/2017-SEC.  

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:  
 
“PRIMER. COMPARÈIXER davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona,  en qualitat d’administració demandada, en el recurs abreujat 354/2016-
AA interposat per Sr. XXXX i la Sra. XXXX, per quantia de 3.000€. 
 
SEGON. DESIGNAR als lletrats Sr. ANTONI FERRER I MESTRE, Sra. RAFAELA 
BERNABÉ PÉREZ, Sr. FERRAN LLORIA URNIETA I Sr. GABRIEL BALBASTRE 
PÉREZ, tots ells integrants del despatx IURACAT, SLP per a que assumeixin la 
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el 
procediment judicial esmentat a l’acord primer. Aquesta representació i defensa 
s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest 
procediment se’n puguin interposar.  
 
TERCER. DESIGNAR a la procuradora dels Tribunals, SRA. RAQUEL PALOU 
BERNABÉ per si fos necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
QUART. AUTORITZAR, DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ a 
nom de IURACAT, SLP, per un import total de MIL EUROS DOS CENTS DEU EUROS 
(1.210 €), dels quals MIL EUROS (1.000 €) correspon al principal i DOS-CENTS DEU 
EUROS (210 €) són en concepte de IVA.  
Aquesta quantia anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 07.9203.22799 (defensa 
jurídica) 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon 
i Tercer anteriors.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.47 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Marcel·lí Pons Duat 

 
 

 


