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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 13 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
Acta núm. 42 
 
Assistents: 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
BLANCA ALBÀ PUJOL 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació),                    
la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor ERC), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA.  APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 07 DE 

NOVEMBRE DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 07 de 
novembre de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE TALLERS I ACCIONS DE PROMOCIÓ ADREÇADES 
AL JOVENT SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, RELACIONS LLIURES 
DE VIOLÈNCIA I PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT. NÚM. EXP. 
000036/2018-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la contracte de serveis d’execució del projecte per al desenvolupament de tallers i 
accions de promoció adreçades al jovent sobre educació afectiva i sexual, relacions 
lliures de violència i prevenció i promoció de la salut.  
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP,  
per un període d’un any, des de l’1 de desembre de 2018 fins el 30 de novembre de 
2019, prorrogable per 4 anys més, per períodes anuals, amb un pressupost base de 
licitació de 16.872,00 €, més 3.543,12 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 
20.415,12 € (VINT MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 
D’EURO). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec les següent aplicacions pressupostàries:  
 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT D’AUTORITZACIÓ D’ÚS 

PRIVATIU SENSE TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC: BAR 
SITUAT A L’EDIFICI DEL COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL, AMB ADREÇA 
RAMBLA SANT JORDI, 48. NÚM. EXP. 000037/2018-CONT.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar d’autorització d’ús privatiu sense transformació de l’espai de domini 
públic del bar situat a l’edifici del Complex municipal de futbol, amb adreça a la rambla 
de Sant Jordi, 48 de Vilanova i la Geltrú. 
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Segon.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de 
la LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb un 
cànon mínim de 6.000€. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

4. CONTRACTACIÓ. MODIFICACIÓ RESERVA DE CRÈDIT DE L’ACORD 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REPRESENTACIÓ I 
DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS 
SEUS ORGANISME AUTÒNOMS, EPEL’S I SOCIETATS MUNICIPALS EN 
MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS (FUNCIONARI I LABORAL). NÚM. EXP. 
000006/2016-CONT.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Únic. Modificar el compromís de despesa efectuat en l’acord d’aquesta Junta de 
Govern Local de data 19 de juliol de 2016 d’adjudicació del contracte de serveis de 
defensa i representació jurídica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus 
organisme autònoms, Epel’s i societats municipals en matèria de recursos humans 
(funcionari i laboral) que es va fer amb càrrec a la partida 07.9203.2279900, per import 
de 13.274,97€ anual, per passar a establir-lo en la quantitat de 1.249.98€ per a l’any 
2018.”. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER PREMSES, EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 
2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000141/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
6. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/36.  NÚM. EXP. 79/2018-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/36 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/36 
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TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 

7. APROVAR EL CONVENI AMB EL CASAL D’AMISTAT CUBA-GARRAF 
“CAMILO CIENFUEGOS” PEL PROJECTE “XX ANIVERSARI DE 
L’AGERMANAMENT VILANOVA I LA GELTRÚ-MATANZAS”. NÚM. EXP. 
522/2018/ESUB 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni adjunt amb el Casal d’Amistat Cuba-Garraf “Camilo 
Cienfuegos”, amb CIF G64418189 per la concessió de la subvenció nominativa pel 
projecte XX Aniversari de l’agermanament Vilanova i la Geltrú- Matanzas. 
 
SEGON. Destinar la quantitat de 3.000€ a aquest projecte a favor del Casal d’Amistat 
Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos” amb càrrec a la partida 06.9242.48007 
 
TERCER. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART.  Aprovar la fitxa del conveni per tal de facilitar la publicació de les dades. 
 
Descripció:  
 
CONVENI AMB EL CASAL D’AMISTAT CUBA-GARRAF CAMILO CIENFUEGOS 
PEL PROJECTE XX ANIVERSARI DE L’AGERMANAMENT VILANOVA I LA 
GELTRÚ-MATANZAS  
Data:  
 

Signataris:  
CASAL D’AMISTAT CUBA-GARRAF “CAMILO CIENFUEGOS” I AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
Objecte:  
Establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Casal Català Cuba-
Garraf “Camilo Cienfuegos” de Vilanova i la Geltrú pel que fa a la commemoració del 
20è aniversari de l’agermanament amb la ciutat de Matanzas, en el marc d’un 
compromís mutu de treball vers la millora del coneixement d’aquest agermanament. 
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Drets i Obligacions: 
 
Compromisos de Casal d’Amistat Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos” 
 

1. Dur a terme el projecte pactat a l’Ajuntament durant l’any 2018 i que es 
concreta en la participació i coorganització de: 

• Acte institucional al Saló de Plens de l’Ajuntament per ratificar 
l’agermanament. 

• Hora del conte a la Biblioteca a càrrec de l’escriptora Loreley Rebull 

• Xerrades de difusió de l’agermanament 

• Presentació del llibre “Entre nosotras, el mar”, antologia de dones 
poetes de Vilanova i de Matanzas. 

• Realització de tallers i exposicions 

• Presentació del llibre infantil il·lustrat per Gloria Fort 

• Codis QR explicatius al carrer Matanzas de Vilanova i la Geltrú 

• Edició del Butlletí del Casal Català de Matanzas “Fruit Abundos” 

• Creació d’un espai vilanoví a l’ermita de Motserrate, Matanzas 

2. Comptar prèviament, si escau, amb tots els permisos i autoritzacions que 
siguin exigits per la normativa. 

3. Executar el projecte subvencionat de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 
la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 

5. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 

6. Fer constar “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” 
conjuntament amb el seu logotip en tota la documentació impresa i cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 

7. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 

8. El Casal Català Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos” es farà càrrec de les 
despeses necessàries pel desenvolupament d’aquest projecte així com d’una 
assegurança de responsabilitat civil en cas d’accidents, lesions corporals i 
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perjudicis materials causats a tercers, i comptarà prèviament, si escau, amb 
tots els permisos i autoritzacions que siguin exigits per la normativa. 

9. El Casal Català Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos” de Vilanova i la Geltrú farà 
la difusió del programa als socis i no socis a través dels contactes que té, així 
com fer la distribució dels cartells en els establiments i comerços del centre 
de la ciutat. 

10. El Casal Català Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos”  donarà suport i es 
coordinarà amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització del 
programa objecte d’aquest conveni en tots els aspectes que se’n derivin . 

Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

1. Col·laborar en el finançament d’aquest projecte, amb una aportació de 3.000.-
€ a càrrec de la partida 06 9242 48007 del vigent pressupost municipal. 

2. Pel que fa a la difusió, l’Ajuntament s’encarregarà de l’edició i difusió per tal 
d’anunciar les activitats previstes, inclusió a l’agenda municipal d’activitats de 
la web de l’ajuntament, tramesa per correu electrònic a les entitats inscrites al 
Registre municipal d’entitats. 

3. Col·laborar en la cessió dels espais municipals per celebrar les activitats. 

Vigència: 
 
El conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  dia 31 
de desembre de 2018 
Publicació:  
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.”. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
8. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 

L’HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PEL SEGUIMENT SOCIAL DEL REALLOTJAMENT DE LES 
FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS I/O PROVINENT DE DEMANDA 
DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS. NÚM. EXP. 679/2018-EAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel seguiment social del reallotjament 
de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinent de demanda de les 
administracions locals. Annex I. 
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SEGON. Aquest conveni de col·laboració suposa un cost econòmic per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de les despeses d’alta dels subministrament contractats dels 
habitatges atorgats a les famílies del municipi. Aquestes despeses aniran a càrrec de la 
partida núm. 35.2313.48004 Ajuts pobresa energètica. 
 
TERCER. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
web, al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal 
de Transparència. 
 
QUART. Aprovar la fitxa del conveni., que s’adjunta com annex II 
 
CINQUÈ.-Notificar aquets acord a l’Agenda de l’Habitatge de Catalunya.”. 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
9. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 A 

FAVOR DE CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,SA PER OBRES DE 
MILLORA EN LA FUNCIONALITAT, ACCESSIBILITAT I SEGURETAT DE LA 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA. NÚM. EXP. 41/2018/ePUR. 

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

ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats el  mes 
d’octubre de 2018, a favor de l’ empresa CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,SA    
amb NIF A58186693  per obres de millores en la funcionalitat, accessibilitat i seguretat a 
la Biblioteca Joan Oliva, per import de vint-i-set mil cinc-cents vint-i-cinc euros 27.525,00€ 
(22.747,93€ més 4.777,07€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 31.3321.2120100 
(Reformes Biblioteca) del vigent Pressupost de 2018.”. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 08.40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Marcel·lí Pons Duat 
 


