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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 11 DE JULIOL 

DE 2017 
 

Acta núm. 27 
 
Assistents: 
 

          NEUS LLOVERAS I MASSANA    
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
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 4 DE JULIOL DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 
2017 per unanimitat dels assistents. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PER 
LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, ROTLLE 
D’APEL·LACIÓ NÚM. 568/2016, QUE DIMANA DEL RECURS NÚM. 522/2014, 
CONTRA LA SENTENCIA DE DATA 14/03/2016 DICTADA PEL JUTJAT 



 
 

 

2 
 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE BARCELONA, 
INTERPOSAT PER NINGLEE, S.L. EXP. NÚM. 000192/2016-SEC. 

 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional:  SECCIÓ SEGONA, SALA CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE CATALUNYA. 

 
Rotlle apel·lació:   568/2016, que dimana del recurs contenciós 522/2014  
 
Núm. i data sentència:          Sentència núm. 266 de 21 de març de 2017 
 
 
Part actora: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Part demandada:  NINGLEE, S.L. 
 
 
Lletrats:                                   Miquel Angel PIGEM 
 
 
Objecte del procediment:      Apel·lació a la Sentència de data 14 de març de 2016 que 

estima el recurs interposat per Ninglee, S.L. contra la 
resolució de 19 de setembre de 2014 pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat contra 
l’Acord del Ple de 5 de maig de 2014 que ratificava el 
Decret d’alcaldia de 8 d’abril de 2014 d’inadmissió a tràmit 
de la instància presentada de full d’apreci i sol·licita tenir 
per iniciat expedient d’expropiació de la finca registral de la 
seva propietat núm. 2316 del Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

Imposa a la part apel·lant les costes judicials. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

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

conforme. 
 
 
3.  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PASSATGE DR. 
THEBUSSEM, EL DIA 23 DE MARÇ DE 2016.  EXP. NÚM. 44/16-REC.  
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar, en tots els seus termes, pels motius i fonaments expressats en 
la part expositiva d’aquesta resolució, la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXX, pels danys personals reclamats. 
 
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.” 
 
 
4.   RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE RENAULT MEGANE 
DYNAMIQUE, 9944-DTZ, AL PASSEIG DE RIBES ROGES, DAVANT DEL 
CEFERINO, EL DIA 31 DE JULIOL DE 2016.  EXP. NÚM. 146/16-REC.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no haver-hi nexe 
causal entre els danys i el funcionament normal o anormal de l’administració. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS DE 
LA RAMBLA JOSEP TOMÀS VENTOSA AMB CARRER LLIBERTAT, EL DIA 29 
DE JULIOL DE 2015.  EXP. NÚM.  98/15-REC.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar, en tots els seus termes, pels motius i fonaments expressats en 
la part expositiva d’aquesta resolució, la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER BADAJOZ, EL DIA 15 
DE MAIG DE 2017. EXP. NÚM. 73/17-REC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per M. LL. G. contra aquest Ajuntament, per no aportar la documentació requerida en 
els terminis previstos. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
7. RESPONSABILITA PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA ALS JARDINS FRANCESC MACIÀ 
AMB CARRER DE L’AIGUA, EL DIA 11 DE FEBRER DE 2017.  EXP. NÚM. 
77/17-REC. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, 9, EL DIA 21 DE 
MARÇ DE 2016.  EXP. NÚM. 45/16-REC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la senyora amb DNI XXXX, en 
la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO 
(237.20 €) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 
“Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.” 
 
 
 
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
 
9. ESTADÍSTICA I PADRÓ. PROPOSTA D’ACORD SOBRE SOL·LICITUDS  

D’ALTES  AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS. EXP. NÚM. 000214/2017-EST. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Tenir per desistits als interessats de la seva sol·licitud d’empadronament. 
 
Segon.- Declarar que aquesta mateixa denegació haurà de reiterar-se tantes vegades 
com sigui menester, mentre els al·ludits interessats no acreditin la seva identitat i la 
seva vinculació a l’habitatge respecte del que sol·licita el seu empadronament.” 
 
 
10. ESTADÍSTICA I PADRÓ. PROPOSTA D’ACORD SOBRE SOL·LICITUDS  

D’ALTES  AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS. EXP. NÚM. 000205/2017-EST. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud d’empadronament de: 
 
B. K. i la seva parella a la Plaça Miró de Montgrós, número 3, 2n. 
A. M. A. B. al Carrer de la Pagesia, número 1 
S. S. al Carrer de l’Aigua, número 111, baixos 1a. 
J. R. B. M. a l’Avinguda Torre del Vallès, número 4 
B. M. a la Plaça de la Forca, número 9 3r.1a. 
N. L. R. al Camí dels Colls s/n. 
I. P. C. al Carrer de Sant Onofre número 52 3r. 1a. 
A. J. L. al Passeig de Teodor Creus i Coromines, número 1 1r.1a. 
A. C. R. i filla, al Carrer de Cristòfol Raventós número 18 3r. 4a.  
M. M. C. i fills, al Carrer de Sarrià, número 16 
J. A. G. i fill, al Carrer de Barcelona, número 1 1r. 3a. 
I. L. H. i filla, a la Plaça Miró de Montgros 4 1a. 
J. N. S. M. i filla, al Carrer de Cristòfol Raventos, número 18 2n.1a. 
A. J. L. B. a la Plaça de la Forca, número 7 3r. 2a. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i a la propietat: 
 
Plaça Miró de Montgros, número 3, 2n. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. 
Carrer de la Pagesia, número 1.J. R. S. 
Carrer de l’Aigua, número 111, baixos 1a. SAREB SOCIEDAD GESTIÓN ACTIVOS 
.Avinguda Torre del Vallès, número 4 . BUILDINGCENTER SA. 
Plaça de la Forca, número 9 3r.1a. BUILDINGCENTER SA. 
Camí dels Colls s/n. (Desconegut ) 
Carrer de Sant Onofre número 52 3r. 1a. MESTOFELL SL. 
Carrer dels Estudis número 10 1r. 1a. CHIC-HAUS SL. 
Passeig de Teodor Creus i Coromines, número 1 1r.1a. BANCO MARE NOSTRUM SA. 
Carrer de Cristòfol Raventós número 18 3r. 4a. J. N. D. L. P. 
Carrer de Sarrià, número 16 SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SLU. 
Carrer de Barcelona, número 1 1r. 3a. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. 
Plaça Miró de Montgros, número 4 1a. BUILDINGCENTER, SA. 
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Carrer de Cristòfol Raventós, número 18, 2n 1a GAZCUE EMPRESA 
CONSTRUCTORA SL. 
Plaça de la Forca, número 7 3r. 2a. BUILDINGCENTER, SA”. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
11. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/18. EXP. NÚM. 18/2017/eINT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/18.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/18. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.” 
 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
12. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE 

SUBVENCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, DE 25 DE MAIG, 
PER A LA PRÒRROGA DE L’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL ADSCRIT A LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. EXP. NÚM. 
000468/2017-SSO.  

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

ACORD 

 

“PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció relativa a la pròrroga de l’Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local adscrit a la regidoria de Serveis Socials, d’acord 
amb la RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport 
al desenvolupament local (ref. BDNS 34993) i l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 
2014, modificada per l’ordre EMO/287/2014, de 25 de setembre.  

SEGON. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la 
manera següent: 

1 treballador AODL A2-20 Grup de cotització 02 

� Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries): 27.646,71 €  

� Cost Seguretat social: 8.846,94 € 

Sous i Seguretat Social Cost Total Subvenció 
Aportació 
Municipal 
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sol·licitada 

Treballador (pròrroga) 36.493,65 € 27.045,55 € 9.448,10 € 

Total 36.493,65 € 27.045,55 € 9.448,10 € 

  

L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats per la pròrroga de la subvenció destinada al Programa de 
suport al Desenvolupament local  en el Pressupost Municipal de 2017 i 2018.  

Els costos de sous, indemnització i Seguretat social, tant els que estan coberts per la 
subvenció com els que assumeix l’Ajuntament, estan consignats a les aplicacions 
següents: 

- La quantitat de 27.646,71 € a l’aplicació 35.2410.12001 Sous i salaris AODL 

- La quantitat de 8.846,94 € a l’aplicació 35.2410.16001 Seguretat social AODL 

Els costos de formació i materials necessaris per tirar endavant els projectes es 
consignaran a aplicacions pressupostàries de la Regidoria de Serveis Socials. 

 

TERCER. Aprovar el Pla de treball anual de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local adscrit a la regidoria de Serveis Socials, que s’adjunta com a annex 1 d’aquesta 
proposta. 

 

QUART. Notificar l’acord a les persones interessades.”  

 

NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 
13. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INSCRIURE 

AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ L’ENTITAT 499. EXP. NÚM. 000174/2017-PAR,  

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DELS AMANTS DE L’AUTOMOCIÓ amb el número 499. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.” 
 
 
14. COMUNICACIÓ. APROVACIÓ SI ESCAU DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

RELATIVA A LA RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, DE 25 DE MAIG, PER A LA 
PRÒRROGA DE L'AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
ADSCRIT A LA REGIDORIA DE COMUNICACIÓ. EXP. NÚM. 000019/2017-PRE. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 

ACORD 

“PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció relativa a la pròrroga de l'agent d'ocupació 
i desenvolupament local adscrit a la regidoria de Comunicació, d'acord amb la 
RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local (ref. BDNS 349993) i l'ORDRE EMO/258/2014, de 5 d'agost, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 
2014 i modificada per l'ORDRE EMO/287/2014, de 25 de setembre. 

SEGON. Imputar els costos corresponents a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la 
manera següent: 

1 treballador A2-20 Grup de cotització 02 

Cost salarial brut (12 mesos  + pagues extraordinàries) = 27.646,71 € 

Cost de la seguretat social = 8.846,94 € 

 

Sous i Seguretat 
Social 

Cost Total Subvenció 
sol·licitada 

Aportació 
municipal 

Treballador 
(pròrroga) 

36.493,65 € 27.045,55 € 9.448,10 € 

    

TOTAL 36.493,65 € 27.045,55 € 9.448,10 € 

 

L'Ajuntament es compromet a dotar les aplicacions pressupostàries necessàries per 
fer front als costos generats per la pròrroga de la subvenció destinada al programa 
de suport al desenvolupament local en el Pressupost Municipal de 2017 i 2018. 

Els costos de sous, indemnització i Seguretat Social, tant els que estan coberts per 
la subvenció com els que assumeix l'Ajuntament, estan consignats a les partides 
següents: 

- la quantitat de 27.646,71 € a la partida 03.9201.12001 Sous i salaris AODL 

- la quantitat de 8.846,94 € a la partida 03.9201.16001 Seguretat Social AODL. 

 

TERCER. Aprovar el Pla de Treball anual de l'agent d'ocupació i de desenvolupament 
local adscrit a la regidoria de Comunicació i que s'adjunta a aquesta proposta. 

 

QUART. Notificar l'acord a les persones interessades.” 

 

 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
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15. PROJECTES I OBRES. ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES “NOUS 

TANCAMENTS DE LA COBERTA DE LA SALA INFORMALISTES A LA 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER”.  EXP. NÚM. 12/2017-PUR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“Primer.-     Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del projecte  “Nous tancaments 
de la coberta de la Sala Informalistes a la biblioteca Museu Víctor Balaguer, Bé 
cultural d’Interès Nacional” de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa OBRAS 
QUINTANA,SA amb  NIF XXXX i domicili  a l’avinguda Cubelles 56 bxs. 08800 Vilanova 
i la Geltrú, per import de cent mil cinc-cents noranta-nou euros amb trenta-nou cèntims  
100.599,39€ (83.139,99€ més 17.459,40€ del 21 per cent de l’IVA).   
  
Els termes del contracte seran els que es fixen a la minuta que s’adjunta com Annex 1. 
 
Tercer.-  Aquest import es farà efectiu quant a  41.777,00 € amb càrrec a la partida 
50,9330,63204 i quant a  58.822,39 € amb càrrec a la partida 50,9330,63203  del 
pressupost vigent. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, amb indicació a 
l’adjudicatari que haurà de comparèixer per a procedir a la formalització del contracte en 
el termini de 15 dies a partir de la recepció de la notificació. 
 
Cinquè.- Aprovar la minuta del corresponent contracte.” 
 
  
                                                                                                                                       
 
16. PROJECTES I OBRES. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 

PORTS DE LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ ACTUACIONS DE 
MILLORA DE LA DESEMBOCADURA TORRENT SANT JOAN FASE II. EXP. NÚM. 
25/2016-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Ports de la Generalitat i l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a la realització de les actuacions del projecte de  
“Actuacions de millora de la desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II” de 
Vilanova i la Geltrú,  redactat per part de l’enginyer municipal senyor Llorenç Guim  
Lastras, amb  un pressupost per contracte de cent nou mil tres-cents vuit euros amb 
cinc cèntims  109.308,05 € (90.337,23€ més 18.970,82€ IVA), finançat al 100% per part 
de Ports de la Generalitat. 
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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.- Acceptar l’esmentada subvenció de Ports de la Generalitat  per a la realització 
de l’actuació objecte del conveni així com les condicions establertes a l’esmentat conveni 
(s’adjunta con annex 1) .    
 
Quart .-  Aprovar la fitxa-extracte  del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades.    
 
 

 
FITXA-EXTRACTE DEL CONVENI 

Descripció: CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB PORTS DE LA GENERALITAT PER 
A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DESEMBOCADURA 
DEL TORRENT DE SANT JOAN FASE II  

Data: /juliol/2017 

Signataris:  Ricard Font Hereu, President de Ports de la Generalitat  i Neus Lloveras i 
Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Objecte: Establir i definir les actuacions de cadascuna de les parts, en el marc de les 
seves competències respectives, amb la finalitat de dur a terme les actuacions de 
millora de la desembocadura del torrent de Sant Joan. Fase II. 

Drets i Obligacions:  

 Obligacions de l’Ajuntament  

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es fa càrrec de l’elaboració i aprovació del 
projecte d’obres  corresponent amb un pressupost d’execució total de  90.337,23 euros 
sense IVA.   
  
2.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durà a terme les actuacions pertinents  per a la 
contractació i execució de la totalitat de les obres durant aquest any 2017.   
  
3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durà a terme les actuacions pertinents per a la 
contractació i execució de la totalitat de les obres durant aquest any 2017 , i pagarà 
íntegrament les certificacions de l’obra a l’empresa contractista.   

4.  L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú haurà d’acreditar a Ports de la Generalitat, a 
efectes de procedir a efectuar les transferències econòmiques pertinents, el compliment 
de l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació de les certificacions d’obres 
executades , així com acreditar el pagament al  contractista 
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5. Així mateix, ha de subministrar la informació que li requereixi tant Ports de la 
Generalitat, com la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents a efectes de control de conformitat amb el que disposa l’article 
94 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.    

Obligacions de Ports de la Generalitat  

 
1. Ports de la Generalitat es farà càrrec de les despeses corresponents al 100% del 
pressupost de les obres, Inclòs l’IVA, aportació que té la consideració de subvenció.  

 2.  Una vegada executades i rebudes les obres, Ports de la Generalitat verificarà 
l’import total del seu cost mitjançant la certificació de les obres executades i procedirà a 
la programació del pagament de la subvenció. 

3.  Ports de la Generalitat pagarà, mitjançant transferència bancària a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la subvenció en el termini màxim d’un (1) mes des 
de que l’Ajuntament  hagi justificat  l’execució i recepció i pagament de les obres. 
L’import de la subvenció a pagar serà el resultat d’aplicar el percentatge de 100% a 
l’import total del cost d’execució de les obres, sempre que aquest no superi el 
pressupost de contracte. En cas que s’incrementi l’import inicial o al finalitzar les obres 
s’esdevingués una liquidació positiva de les actuacions realitzades, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de l’import corresponent. 

      

Vigència: Des de la seva signatura  fins al total compliment de l’objecte que li porta 
causa, sense que pugui excedir de quatre anys.  

 
 
Cinquè- Instar un expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent per tal 
d’incorporar els ingressos i despeses derivats del present projecte.” 
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17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE LA 

LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, 
PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA NOWA REGGAE 2017, AL 
PARC DE RIBES ROGES. EXP. NÚM. 000155/2017-ACT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Informar favorablement les modificacions del pla d’autoprotecció presentat 
per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, i introduït a la Plataforma Digital 
Hermes. 
 
SEGON. Concedir llicència de caràcter extraordinari  a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
NOWA REGGAE,  per a la celebració del festival de música NOWA REGGAE 2017, a 
l’espai del Parc de Ribes Roges d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat 
dins de la programació d’actes de la Festa Major 2017, de conformitat amb el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats 
recreatives realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
 

- Lloc de realització: Parc de Ribes Roges. 
- Dates:                     14 i 15 de juliol    
 -Horari:                  de 19:00h  a 6:00h. 
- Aforament limitat a: 1999 persones. 
 

TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del Parc de Ribes Roges per l’entitat 
organitzadora Associació Cultural Nowa Reggae, d’acord amb els informes esmentats a 
la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com les condicions 
establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival.  
 
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent, 

 
-  Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 
-  Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
-  Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
-  Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència. 
-  Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 
-  Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
-   Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un 

seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi 
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del 
soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic. 

-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat. 
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-  Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (plans 
d’emergència)i compliment de les condicions imposades pel servei de protecció 
civil de l’ajuntament. 

-  L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i 
validat segons l’estudi de mobilitat presentat. 

-  Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 
-  Compliment de les condicions establertes en tots els informes preceptius. 
-  Disposar de la corresponent autorització de l’ús de l’espai per part de 

l’administració titular. 
-  Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB(A) a 

l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR) 
 
 Previ al seu funcionament s’ha de presentar la documentació següent: 
 
-  Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

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

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

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

- Cal disposar del Pla d’emergències validat pels serveix tècnics municipals de 
protecció civil. 

- Cal disposar la documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris. 
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 

solidesa dels escenaris. 
- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons els decret 

112/2010, articles 57 i 58. 
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 

112/2010, article 43. 
- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 

REPAR, article 47. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaracions responsables sanitàries presentades i validades pel servei de salut 

de l’Ajuntament. 
- Declaració responsable del responsable de l’activitat responsabilitzant-se que 

l’aforament no superarà les 1999 persones. 
 

CINQUÈ.  Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ NOWA REGGAE.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.25 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 
 


