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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE  19 DE DESEMBRE DE 2017 

 
 
Acta núm. 46 
 
Assistents: 

         NEUS LLOVERAS I MASSANA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 

       
           SECRETARI  

MARCEL·LI 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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 05 DE DESEMBRE DE 2017. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 05 de 
desembre de 2017. 
 
2. CONTRACTACIÓ. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT DE PASSAREL·LES A LES PLATGES DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000012/2017-CONT. 

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

 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament de passarel·les a les platges de 
Vilanova i la Geltrú d ela següent manera: 
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- LOT 1 a l’empresa ITSA INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, S.A. CIF A58979393 per 
import de 4.796,- euros de base imposable i 1.007,16,- € corresponents a un 21% d’IVA, 
que fan un total de  5.803,16,- euros. 
 
Termini d’entrega: 15 dies des de la formalització del contracte 
 

- LOT 2 a  l’empresa BEACH TROTTERS, S.L CIF B43656156 per import de 10.792,- 
euros de base imposable i .2.266,32,- € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total 
de 13.058,32,- euros. 
 
Termini d’entrega:  15 dies des de la formalització del contracte 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9243.2269903 del pressupost del 2017. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació del contracte als licitadors i requerir a les empreses ITSA 
INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, S.A. i BEACH TROTTERS, S.L per a que 
formalitzin el contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant i, al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 33 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Sr. Jordi Campamà Pujol, Cap de 
Serveis Viaris i Mobilitat. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 

3. CONTRACTACIÓ. ACORD, SI ESCAU,  D’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DE DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL 
QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                               
NÚM. EXP. 000002/2017-CONT. 

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

 
“PRIMER.- Adjudicar a A. D. L. T. G., amb DNI XXXX, la concessió de domini públic per a 
la gestió i explotació del servei de quiosc-bar del parc Gumà i Ferran de Vilanova i la Geltrú 
per un període de 10 anys prorrogable dos anys més per períodes anuals, amb un cànon 
anual de 3.600,00 € (TRES MIL SIS-CENTS EUROS), no s’aplica IVA. 
 
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a A. D. L. T. G., requerir a 
l’adjudicatari  perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar del següent  en 
què rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa 
de formalització del contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança 
núm. 7, article 6, epígraf 8. 
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TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant i, al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Nomenar responsable de la concessió, tal i com es preveu a la clàusula 22 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Sr. Jordi Campamà Pujol, Cap de 
Serveis Viaris i Mobilitat. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la minuta de la  corresponent concessió que s’adjunta com Annex 1. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. ACORD, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA 

CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
QUIOSC-BAR-CAFETERIA, LAVABOS I RECINTE ADJACENT DEL PARC DE 
RIBES ROGES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                        
NÚM. EXP. 000031/2016-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa PLATJA RIBES ROGES, S.L amb CIF B-67125013, la 
concessió de domini públic per a l’explotació del servei de quiosc-bar-cafeteria, lavabos i 
recinte adjacent del Parc de Ribes Roges de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
període de deu anys, prorrogables, any a any, fins a dos anys més, per un cànon anual 
de 30.000,00 € (TRENTA MIL EUROS), (no s’aplica IVA). 
 
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i a l’empresa PLATJA RIBES ROGES, S.L, 
publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un 
màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de 
l’adjudicació, formalitzi la concessió. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta del document de formalització de la concessió que 
s’adjunta com a Annex 1. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
5. CONTRACTACIÓ. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

DE TRASLLAT DEL SENYAL DE VIDEO I MANTENIMENT DE FIBRA                               
ÒPTICA PER DONAR FUNCIONAMENT A UNA CÀMERA DE TV3.                                    
NÚM. EXP. 000010/2017-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a ANXANET OPERADORS DE XARXES, S.L. amb                                
CIF  B-65328932, el  del contracte del servei  de trasllat del senyal de vídeo i manteniment 
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de fibra òptica entre l’edifici La Daurada Beach Club, a la plaça Trajo de Garbí fins a 
l’Edifici Neàpolis del municipi de Vilanova i la Geltrú per donar funcionament a una càmera 
de TV3 per import de 1.800 € de base imposable més 378 € corresponent a un 21% d’IVA 
que fan un total de DOS MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS (2.178 €) anuals. 
 
L’import d’adjudicació per la duració total del contracte és de VUIT MIL SET-CENTS 
DOTZE EUROS (8.712 €) 
 
Per a l’any 2017 es preveu un import de QUATRE-CENTS EUROS (400 €) 
 
SEGON.-.L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.2260201 del pressupost del 2017 i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte.  La durada del contracte serà de 4 anys, amb la possibilitat de  
dues pròrrogues d’un any cadascuna d’elles. 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, es 
subordinarà a l’existència de crèdit adequat i suficient que es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a ANXANET OPERADORS DE XARXES, S.L.  amb CIF  
B-65328932 per a que formalitzin el contracte en el termini no superior a 5 dies hàbils 
següents a aquell en què rebi la notificació de l’adjudicació del contracte, previ pagament 
de la taxa de formalització del contracte de documents administratius, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 7, article 6, epígraf 8. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i, comunicar la 
formalització del contracte, al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu la clàusula 31 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Sr. Pere Cayuela Ferrer, cap del Servei 
de Promoció Econòmica.  
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 

6. CONTRACTACIÓ.ACORD, SI S’ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS                           
DE CARDIOPROTECCIÓ PER A LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS 
MUNICIPALS I LA CASA BULTÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                              
NÚM. EXP. 000014/2017-CONT. 

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

 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament, instal·lació i manteniment d’equips 
de cardioprotecció per a la xarxa d’equipaments cívics municipals i la Casa Bultó de 
Vilanova i la Geltrú  a l’empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L., CIF B65005498 
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per un import de 12.285,00 € de base imposable i 2.579,85 € corresponent a un 21% d’IVA 
que fan un total de 14.864,85 € (CATORZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9243.2269903 del pressupost del 2017. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació del contracte als licitadors i requerir a l’empresa 
CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L per a que formalitzi el contracte en el termini 
màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant i, al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu la clàusula 33 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, a la Sra. Griselda Castelló Dalmau, Cap 
de Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE BARCELONA, EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 132/2016-A, QUE ESTIMA LA 
DEMANDA INTERPOSADA PER MAPFRE FAMILIAR, SA CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA PER SILENCI ADMINISTRATIU.                       
NÚM. EXP. 000077/2017-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
“Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment:  Abreujat núm. 132/2016-A 
 
Núm. i data sentència:   Sentència núm. 107/17 de 7 de juny de 2017 
 
Part actora:    MAPFRE FAMILIAR, SA 
 
Part demandada:   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat(s):    J. S. V. (ZURICH) 
 
Objecte del procediment:  S’interposa procediment contra la resolució desestimatòria per 

silenci administratiu, pels danys soferts a l’habitatge del carrer 
Josep M. Bultó, 24, a causa d’una fuita d’aigua. La quantia es de 
2.424,60€. 

 
Decisió :    SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA 

- Condemna a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a abonar a 
Mapfre Familiar, SA 2.424,60€. 
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- Les costes les abonarà cada part les causades a la seva 
instància i les comuns, per meitat. 

 
Fermesa :    La resolució judicial és ferma. 

Contra ella només es pot interposar recurs de cassació en el 
termini de 30 dies si es dóna algun dels supòsits de l’article 86 
LRJCA. 

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

conforme. 
2. Procedir al pagament de 700€ al compte de consignacions 
dels jutjat contenciós número 11 de Barcelona. Els 1.724,6€ que 
resten de indemnització fins arribar als 2.424,60€ que condemna 
el jutjat a pagar, seran abonat per Zurich, asseguradora de 
l’Ajuntament.” 

 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6855-BMG A 
L’AV. FRANCESC MACIÀ AMB C. VAPOR, EL DIA 11 DE JULIOL DE 2016. 
NÚM. EXP. 000149/2016-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització al senyor amb DNI XXXX , 
representat per l’advocat R. F. L., en la quantitat de CINC-CENTS SET EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (507.89 €) 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.”. 

 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 

D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL BAR DEL MERCAT               
CENTRAL PER PLUGES DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2016.                             
NÚM. EXP. 000070/2017-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 ADDING CONSULTORES, SL contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
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10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 
ESCAU, DE L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR A LA SOCIETAT AMB CIF B-60982410, PER DIPOSITAR 
UNA BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA UBICADA                         
AL C. ISAAC PERAL, 12, DETECTADA EN DATA 10/11/2016                                 
NÚM. EXP. 000073/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT de l’expedient sancionador a la societat 
amb CIF B-60982410, per haver passat el termini de 6 mesos des de l’inici de 
l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador, sens perjudici de la 
possibilitat de tornar a incoar expedient sancionador en cas de que els fets no hagin 
prescrit. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”. 
 
11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR A LA SOCIETAT AMB CIF B-60982410, PER DIPOSITAR 
UNA BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA UBICADA                           
AL C. ISAAC PERAL, 12, DETECTADA EN DATA 23/12/2016.                             
NÚM. EXP. 000102/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT de l’expedient sancionador a la societat 
amb CIF B-60982410, per haver passat el termini de 6 mesos des de l’inici de 
l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador, sens perjudici de la 
possibilitat de tornar a incoar expedient sancionador en cas de que els fets no hagin 
prescrit. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”. 
 
12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR                     
A  K. G. O., PER SATISFER LES NECESSITATS  FISIOLÒGIQUES A LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA 01/05/2017.  NÚM. EXP. 000330/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: IMPOSAR al senyor  K. G. O. la sanció de multa de tres-cents euros (300 €) 
per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de de Mesures per a fomentar el Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
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SEGON: REQUERIR el senyor K. G. O., perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 

 
13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DOCUMENT IDENTIFICATIU DE ROMANIA 
NÚMERO XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 19/05/2017.                                        
NÚM. EXP. 000342/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del Document Identificatiu de Romania número 
XXXX la sanció de multa de quatre-cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la 
Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON:  REQUERIR la persona titular del Document Identificatiu de Romania número 
XXXX, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, 
s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el 
requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA 
UBICADA AL C. DE BALEARS, DAVANT DE NÚMERO 30, DETECTADA EN 
DATA 29/05/2017. NÚM. EXP. 000370/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXX. 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
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TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 

 
15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU  D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER COMPLIMENT FAVORABLE DE MESURES 
ALTERNATIVES A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX.                         
NÚM. EXP. 000382/2017-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 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la 
Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 

 
16. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, 
PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA DE MINUSVÀLID, EN DATA 
30/06/2017. NÚM. EXP. 000501/2017-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 del quatre-
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
17. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR D’ALTA AL REGISTRE  

MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
L’ENTITAT ARTIMANYA, ASSOCIACIÓ D’ARTISTES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000353/2017-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’entitat ARTIMANYA, ASSOCIACIÓ D’ARTISTES DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb el 
número 517. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
18. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR D’ALTA AL REGISTRE  

MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I                                     
LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ LA CARNAVALERA CAN CUCÓ.                                
NÚM. EXP. 000354/2017-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 LA CARNAVALERA CAN CUCÓ amb el número 519. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
19. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR D’ALTA AL REGISTRE  

MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
L’ASSOCIACIÓ DE CRIANÇA CANALLA (COMPARTIR LA CRIANÇA DELS 
FILLS DELS ASSOCIATS). NÚM. EXP. 000328/2017-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 de Criança Canalla amb el número 522. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada associació.”. 
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20. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR D’ALTA AL REGISTRE  
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA                     
GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE MUSICS VILANOVA JAZZ.                                    
NÚM. EXP. 000388/2017-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 CULTURAL DE MÚSICS VILANOVA.JAZZ amb el número 521. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada associació. 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que cregui més convenient.”. 
 
21. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR D’ALTA AL REGISTRE  

MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
L’ASSOCIACIÓ LA COLLA XIMPUM VNG (PROMOCIÓ DELS ACTES I 
CICLES FESTIUS DE LA CIUTAT MITJANÇANT ACTIVITATS LÚDIQUES I 
FESTIVES ). NÚM. EXP. 000258/2017-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 LA COLLA XIMPUM VNG amb el número 520.”. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada associació. 

22. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR DE BAIXA L’ENTITAT LA 
CARNAVALERA DE VILANOVA I LA GELTRU - GARRAF INSCRITA AMB EL 
NÚM. 391 AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000372/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Donar de baixa l’associació LA CARNAVALERA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ – GARRAF del registre municipal d’entitats. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’esmentada associació.”. 
 
23. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR DE BAIXA L’ENTITAT ESFA 

(ESPAI SOCIAL I DE FORMACIÓ D’ARQUITECTURA) INSCRITA AMB EL 
NÚM. 129 AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000386/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Donar de baixa l’entitat ESFA (Espai social i de formació d’arquitectura) del 
registre municipal d’entitats. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 

 
24. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. DONAR DE BAIXA L’ASSOCIACIO 

VILA-NOIZ INSCRITA AMB EL NÚM. 367 AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ (DIVULGACIÓ 
DE LA MÚSICA ELECTRÒNICA). NÚM. EXP. 000387/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Donar de baixa l’ASSOCIACIÓ VILA-NOIZ del registre municipal d’entitats i 
associacions de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’esmentada associació.”. 

 
25. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA 

CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ANY 2017, 2A. 
CONVOCATÒRIA.  NÚM. EXP. 000192/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“1. Atorgar les subvencions relacionades a l’annex 1 amb càrrec a les partides 
corresponents, per fer front a les sol·licituds de subvenció de l’any 2017 en segona 
convocatòria. 
 
2. Desestimar les sol·licituds relacionades a l’annex 2 per mancar algun requisit dels 
establerts o no arribar a la puntuació mínima exigida a la convocatòria. 
 
3. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de subvenció  
 
a. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de mesures 
alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la comunitat per aquelles 
persones sancionades des de l’Ajuntament, o bé per aquells joves i adults que els han 
imposat penes de prestacions en benefici de la comunitat des de l’àmbit judicial. 
Aquesta col·laboració té el seu marc d’actuació en l’Acord de Ple de data 8/5/06 sobre 
“substitució del pagament de les sancions previstes als infractors de les ordenances 
municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels danys i perjudicis 
creats al patrimoni municipal per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat” 
 
b. Utilitzar la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat seguint el Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovat per Ple el 
19 de gener de 2009 que en l’article 25.1 estableix ”L’Ajuntament ha de fomentar la 



 
 

 
 

13 
 

normalització de l’ús del català en la publicitat que faci a la via pública i en les activitats 
laborals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i lúdiques i de 
qualsevol altra mena d’àmbit municipal.” 
 
c. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus 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 i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de col·laboració. 
 
d. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
4. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de Participació que han estat 
objecte de subvenció 
 
a. Per part de l’ajuntament 
i. Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest ajuntament, suport en el muntatge 
d’infrastructures. 
ii. Reconèixer l’Associació de Veïns com a interlocutor principal de l’Ajuntament en els 
seus objectius  
iii. Assegurar la participació de l’Associació de Veïns en l’elaboració dels criteris i 
valoració dels programes d’actuació municipal que l’afectin 
iv. Ajudar a potenciar i difondre les activitats de l’Associació de Veïns. 
v. Difondre, en les seves possibilitats, les actuacions que desenvolupin conjuntament 
ambdues parts. 
vi. Assessorar a l’Associació de Veïns en tot allò que aquesta cregui necessari i en els 
temes relacionats amb les noves tecnologies que afectin a la ciutat. 
vii. Reflectir, a través dels mitjans de comunicació municipals, la realitat associativa de 
la ciutat i tenir un accés preferencial en el seu ús. 
b. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de subvenció per l’any 
2017 
i. Informar a l’Ajuntament de la situació i les problemàtiques de l’àmbit del món 
associatiu corresponent. 
ii. Assessorar i col·laborar amb l’Ajuntament en la temàtica que li és pròpia, i en concret, 
en la planificació i accions de ciutat 
iii. Fer accions que potenciïn la participació ciutadana al barri i a la ciutat en general. 
iv. Fer accions que potenciïn els programes i activitats que siguin d’interès per als 
ciutadans i ciutadanes, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una perspectiva 
global de ciutat. 
v. Proposar , potenciar i realitzar cursos adreçats a la ciutadania en el si de l’espai que 
ocupen. Donar formació i informació 
vi. Realitzar propostes que complementin els projectes i activitats que es duen a termes 
des de l’Ajuntament o des de la regidoria de Participació. 
vii. Participar en el consell territorial i sectorial que els correspongui. 
viii. Promoure la convivència cívica i democràtica. 
ix. Vetllar per la millora, respecte i consolidació de l’espai públic: instal·lacions, 
equipaments, mobiliari urbà, etc. 
x. Vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. 
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xi. Comunicar, difondre i informar de totes les activitats i de les qüestions referents a la 
convivència i la participació. 
xii. Vetllar per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels membres de 
l’associació. 
xiii. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
xiv. Fer accions adreçades al desenvolupament cultural, festiu i esportiu. 
xv. Garantir l’elaboració i execució d’un programa anual i la pluralitat i funcionament 
democràtic dels seus òrgans de govern i de l’associació. 
xvi. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix a títol gratuït i a precari un espai a les 
següents entitats d’aquesta àrea d’actuació perquè puguin desenvolupar la seva 
activitat, en els següents equipaments de propietat municipal: 
 
Associació de Veïns la Sardana CC la Sardana  

Anselm Clavé, 74 

Associació de Veïns Can Marquès Pl. d’Enric Cristòfol Ricart núm. 14,  
 
5. Les entitats beneficiàries de subvenció manifestaran expressament l’acceptació de la 
subvenció sense reserves si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord 
d’atorgament no han manifestat per escrit cap objecció al respecte. 
 
6. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels presents acords.  
 
7. Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS).”. 
 
26. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ DE LES NORMES PER A 

LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS RELATIUS A LA XARXA 
D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS. NÚM. EXP. 000414/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Autoritzar la implantació progressiva de la gestió dels preus públics en 
relació als cursos/tallers de la Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals , en un màxim de  
2 anys. 
 
SEGON.- Autoritzar a BERTEXAM SCP a recaptar mensualment els diners 
d’inscripcions dels cursos/tallers organitzats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals. 
 
TERCER.-  Autoritzar a BERTEXAM SCP a ingressar mensualment els imports 
recaptats dels cursos/tallers organitzats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals al compte bancari de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.  
 
QUART.- Aprovar les següents normes per a la gestió dels preus públics en relació als 
cursos/tallers de la Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals. 
 
1.- Els/les usuaris/es formalitzaran la inscripció al curs/taller pagant el preu públic 
corresponent establert per l’ajuntament a l’empresa adjudicatària del servei de gestió de 
la Xarxa d’Equipaments Cívics.  
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2.- L’empresa adjudicatària haurà de justificar mensualment davant de l’ajuntament els 
ingressos rebuts a partir de les inscripcions formalitzades. Declararà sota la seva 
responsabilitat que les dades són correctes i que tindran a disposició de l’ajuntament la 
documentació que li pugui ser requerida. 
 
3.- Mensualment l’empresa adjudicatària ingressarà a l’ajuntament les quantitats 
liquidades en concepte de d’inscripcions.”. 
 
27. COOPERACIÓ. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA SUBVENCIÓ 

EXTRAORDINÀRIA PER EN RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA PELS                 
EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN.                                   
NÚM. EXP. 32/2017/ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció extraordinària a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 1.300€ en resposta a l’emergència 
als efectes del terratrèmol que va sacsejar el Kurdistan. Aquesta despesa anirà amb 
càrrec a la partida pressupostària 06.9242.48003. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.”. 

28. COOPERACIÓ. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA EN RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA PELS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL A MÈXIC. NÚM. EXP. 33/2017/ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció extraordinària a favor del FONS CATALÀ DE  
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 1.300€ per la subvenció 
extraordinària en resposta a l’emergència pels efectes del terratrèmol a Mèxic. Aquesta 
despesa anirà a càrrec a la partida pressupostària 06.9242.48003. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.”. 

29. COOPERACIÓ. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA PER EN RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA PELS EFECTES 
DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB. NÚM. EXP. 34/2017/ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció extraordinària a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 2.000€ en resposta a l’emergència 
pels efectes de l’huracà Irma al seu pas pel Carib. Aquesta despesa anirà amb càrrec a 
la partida pressupostària 06.9242.48003. 
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SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.”. 
 
30. GOVERN OBERT. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE TREBALL 

COL·LABORATIU PUBLIQUEM-NOS!. NÚM. EXP.000410/2017-PAR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar el projecte de treball col·laboratiu presentat sota el títol de Publiquem-
nos! que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon.- Traslladar el projecte al departament de Recursos Humans i organització 
interna, per tal que, de la ma de la Regidoria de Comunicació i d’aquells altres 
departaments que hi puguin tenir vinculació, realitzin l’estudi d’implementació i viabilitat 
de les propostes que es plantegen en aquest treball col·laboratiu. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord a les persones que presenten el projecte per al seu 
coneixement. “. 
 
31. GOVERN OBERT. MODIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT A SEGUIR PER A 

PODER PRESENTAR UNA PROPOSTA DE TREBALL COL·LABORATIU. 
NÚM. EXP.000411/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Modificar, per ampliació, el procediment a seguir per a la realització de 
projectes de treball col·laboratiu a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el sentit 
següent:  
 
- Previ a l’inici de la redacció i treballs del projecte, es procedirà a donar compte a 
aquesta JGL de l’inici dels treballs i s’instarà tot el personal de l’organització a 
col·laborar i facilitar-ne la seva realització. El desenvolupament del projecte serà una 
tasca prioritària, sense perjudici que, excepcionalment, el/s responsable/s dels serveis 
amb personal implicat en el projecte de treball col·laboratiu justifiquin, de manera 
raonada, que existeixen altres prioritats. 
 
- Transcorregut un any des de la implementació del treball col·laboratiu, el grup impulsor 
presentarà públicament una avaluació - valoració dels resultats obtinguts i el seu 
impacte en l’organització a partir del sistema d’avaluació recollit en el propi  projecte. 
 
Segon.- Així doncs, el procediment a seguir per a la realització de projectes de treball 
col·laboratiu, quedarà de la forma següent:  
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Tercer.- Fer constar en l’expedient i en la fitxa formativa de les persones que participin 
activament del projecte, les hores dedicades al desenvolupament d’aquesta proposta. 
 
Quart.- Aquest procediment s’aplicarà a les propostes de treball col·laboratiu que es 
presentin a partir de l’aprovació d’aquesta modificació.” . 

 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
32. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ SI ESCAU 

DE LA PÉRDUA DE LA CONDICIÓ D’AMBAIXADOR DEL SR. J. H. I B.                    
NÚM. EXP. 000264/2017-DES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Que el Sr. J. H.i B., deixi de tenir la condició d’Ambaixador. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
33. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 13/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Joventuts Musicals de 
Vilanova i la Geltrú, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
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SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Data:  
20 de juliol de 2017 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 3.000 
€. 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
- Organitzar el cicle de música de cambra Serenates a la Geltrú a Vilanova i la Geltrú 
per tal de promocionar i donar oportunitats professionals a joves intèrprets, els dies 2 i 
9 de juny i  8 i 15 de 2017 al Pati del Castell de la Geltrú. Fent-se càrrec de: 

 
- La contractació artística i tècnica 
- Disseny i impressió del programa 
- La venda d’entrades 
- Liquidació a SGAE 

 
- Complir la programació i els horaris presentats:  
 

- Divendres 2 de juny a les 22h – Mos Azimans  
- Divendres 9 de juny a les 22h – Accentus Trio 
- Divendres 8 de setembre a les 22h – Esther Pinyol 
- Divendres 15 de setembre a les 22h – Maria Lluïsa Muntada 

 
- Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
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- Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord previ 
amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 
 
- Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
- Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció 
 
- Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
- Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
tres mil euros (3.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48907 de 
Subvenció Associació Joventuts Musicals de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
34. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL                 
PRESSUPOST A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA!.                                          
NÚM. EXP. 14/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació cultural 
Desperta! el qual s’adjunta i figura com annex al present acord.. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
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Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! 
Data:  
   de                        de 2017 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 
� Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
2.000 €. 

 
� Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
� Material USM sol·licitat: 

− 2 casetes (1 coberta i 1 descoberta). 
− 4 taules. 
− 300 cadires. 
− 4 tanques. 
− 5 bidons. 
− 1 punt de connexió elèctrica.   

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
� Organitzar la XI Mostra de Cançó d’Autor – Ateveu 2017 per tal de difondre la 

cançó d’autor els dies 1 i 2 de setembre de 2017 a la Plaça de l’Assumpció de 
Vilanova i la Geltrú. Fent-se càrrec de: 

- La contractació artística i tècnica. 
- Disseny i impressió del programa. 
- Document de mesures d’autoprotecció. 
- Liquidació a SGAE. 

 
� Complir la programació i els horaris presentats:  

- Divendres 1 de setembre de 21:30 a 02:00h 
 

- Mazoni. 
- Gemma Humet. 
- Ateveu a banda: Espot i Manyé. 

  
- Dissabte 2 de setembre de 21:30 a 02:00h  

- Olga y los ministriles. 
- La fera ferotge. 
- Ateveu a banda: Marina Ràfols.  
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� Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder 
preveure el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 

 
� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

 
� Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total 

dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció 
 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
dos mil euros (2.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48908 de 
Subvenció Associació cultural Desperta! 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
35. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 
L’ENTITAT AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ – AFEVI.                     
NÚM. EXP. 15/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Amics del ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú – AFEVI, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
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administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRU - AFEVI. 

Data: 
     de                     de 2017 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Ajuntament  
Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat subvencionada 
presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 1.000 €. 
Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 
 
Per part de l’ENTITAT 
Donar a conèixer i promocionar les activitats del ferrocarril en totes les seves 
modalitats. 
 
Manteniment de l’estació i trenets del Parc de Robes Roges i de l’entorn que els 
envolta. 
 
Trobada anual de vaporistes. 
 
Projecte VIA 0. 
 
L’organització haurà de disposar de la corresponent llicència municipal per a la 
celebració del festival i haurà de donar compliment als condicionants establerts en 
l’apartat quart de l’esmentada llicència.  
 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció 
 
Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura 
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de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda cultural 
de la ciutat. 
 

Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 
establerta. 
 
Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
 

Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, entitats o 
persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització.  
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de mil 
euros (1.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48909 de 
Subvenció Amics del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú – AFEVI. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
36. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 
L’ENTITAT CAN PISTRAUS PEL FESTIVAL TINGLADU 2017.                             
NÚM. EXP.  17/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat CAN PISTRAUS per a 
l’organització del TINGLADU 2017, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
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Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT CAN 
PISTRAUS. 
Data:  
    de                         de 2017. 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Ajuntament  
 
Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat subvencionada 
presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 15.609 €. 
 
Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 
 
Per part de l’ENTITAT 
 
Organitzar el festival de música TINGLADU a Vilanova i la Geltrú per tal de difondre la 
música i la cultura jamaicana. Fent-se càrrec de: 
 
La direcció i gestió del Festival. 
El Pla d’Autoprotecció. 
Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones 
(en matèria de soroll i en matèria de trànsit. 
Els documents de coordinació d’activitats necessari per al servei de prevenció. 
El personal necessari per el bon funcionament de l’esdeveniment: 
- Regidors d’espai. 
- Electricista professional. 
- Personal de càrrega i descàrrega. 
- Personal de seguretat. 
L’assegurança de pluja. 
El consum de corrent elèctric. 
Els generadors de lloguer necessaris. 
La neteja del recinte.  
El lloguer del material d’infraestructura necessari que no disposi l’Ajuntament 
La liquidació de l’SGAE. 
 
L’organització haurà de disposar de la corresponent llicència municipal per a la 
celebració del festival i haurà de donar compliment als condicionants establerts en 
l’apartat quart de l’esmentada llicència.  
 
Facilitar invitacions a l’Ajuntament pels dos dies de Festival. L’Ajuntament prèviament 
facilitarà una llista de convidats d’unes 10 invitacions.  
Garantir l’aforament màxim al recinte de 6.000 persones inclòs el personal 
d’organització, serveis i artistes (modificable en el cas que el pla d’evacuació ho 
permeti). 
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Complir els següents horaris durant el festival:  
 
dijous 20 de juliol de 18’30 fins la 1 de la matinada. 
els altres dies de 19’30 fins les 4 de la matinada. 
 
Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure el 
muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord previ 
amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 
 
Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
quinze mil sis-cents nou euros (15.609,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48911 de Subvenció Associació Can Pistraus.  
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
37. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 
L’ENTITAT CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                   
NÚM. EXP. 18/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Círcol Catòlic de Vilanova i 
la Geltrú, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
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SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
CÍRCOL CATÒLIC. 
Data: 
    de                   de 2017 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Ajuntament  
Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat subvencionada 
presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 5.178€. 
 
Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 
Per part de l’ENTITAT 
Realització d’una producció teatral, com a mínim, de la companyia de teatre amateur 
L’ESCOTILLÓ GT i la programació d’espectacles familiars de LA XARXA VILANOVA. 
Realització de la producció d’un espectacle de la companyia de teatre amateur 
L’ESCOTILLÓ GT i la programació d’espectacles familiars de LA XARXA VILANOVA. 
 
L’ENTITAT es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del 
seu personal contractat, i es compromet a sol·licitar a les autoritats competents, en el 
termini oportú, les autoritzacions per a la contractació de menors o d’artistes 
estrangers en cas que sigui necessari. 
 
L’ENTITAT es compromet, a través d’aquest acord, a acreditar documentalment en 
qualsevol moment en que ho sol·liciti l’AJUNTAMENT, que està al corrent de totes les 
seves obligacions fiscals, així com al compliment de les obligacions que la legislació 
vigent. Així com que està al corrent de la tramitació i obtenció dels drets d’autor amb 
l’entitat de gestió dels drets d’autor pertinent, per a la representació de les seves 
obres de teatre. 
  
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord previ 
amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 
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Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura, 
de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda cultural 
de la ciutat. 
 
Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta. 

2.2.- Per a poder fer efectiva l’aportació consignada anteriorment, l’ENTITAT haurà 
d’estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d’acord amb la normativa que regula el present conveni.  
Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
cinc mil cent setanta-vuit euros (5.178,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48912 de Subvenció Círcol Catòlic. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
38. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 
L’ENTITAT FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL.                           
NÚM. EXP. 27/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Federació d’Associacions 
pel Carnaval el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
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SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL. 
Data:  
1 d’agost  de 2017 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
Per part de l’Ajuntament:  
Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat subvencionada 
presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 77.493 €. 
 
Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures.  
 
Per part de l’ENTITAT 
Organitzar els actes del CARNAVAL 2017: 
El Pla d’Autoprotecció. 
Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones 
(en matèria de soroll i en matèria de trànsit). 
Els documents de coordinació d’activitats necessari per al servei de prevenció. 
El personal necessari per el bon funcionament de l’esdeveniment: 
- Regidors d’espai 
- Electricista professional 
- Personal de càrrega i descàrrega 
- Personal de seguretat 
L’assegurança de pluja. 
El consum de corrent elèctric. 
Els generadors de lloguer necessaris. 
La neteja del recinte.  
El lloguer del material d’infraestructura necessari que no disposi l’Ajuntament 
La liquidació de l’SGAE. 
 
L’organització haurà de disposar de la corresponent permís municipal per a la 
celebració del carnaval  
 
Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure el 
muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
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Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
 

Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura 
de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda cultural 
de la ciutat. 
 
Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
 
Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, entitats o 
persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització. Posaran, a la vegada, el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre sota 
acord previ i previst amb suficient antelació.  
 
Les entitats que usin pirotècnia, han d’adequar qualsevol de les seves activitats a les 
normes d’ús de material pirotècnic vigent i contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incidència.  
Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
setanta-set mil quatre-cents noranta-tres euros (77.493,00€), amb càrrec a la partida 
pressupostària 31.3380.48903 de Subvenció Federació d’Associacions pel Carnaval 
(FAC).  
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
39. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES 
TOMBS. NÚM. EXP. 28/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació organitzadora 
de la festa dels Tres Tombs qual s’adjunta i figura com annex al present acord.. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ ENTITAT 
ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES TOMBS 
Data:  
1 d’agost de 2017 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
Per part de l’Ajuntament . 
Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat subvencionada 
presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 28.000 €. 
 
Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 
 
Per part de l’ENTITAT 
Organitzar LA FESTA DELS TRES TOMBS 2017 el 17 de gener del 2017 més tots els 
actes complementaris que consten en el projecte presentat  
L’organització haurà de disposar corresponent permís municipal. 
 
Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure el 
muntatge de l’activitat,  com a mínim un mes abans. 
 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura 
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de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda cultural 
de la ciutat. 
 
Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 
establerta. 
 
Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
 
Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, entitats o 
persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització. Posaran, a la vegada, el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre sota 
acord previ i previst amb suficient antelació.  
Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
vint-i-vuit mil euros (28.000€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3380.48902 
de Subvenció Associació organitzadora de la Festa dels Tres Tombs. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
40. EDUCACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’AJUTS A 

L’ESCOLARITAT  ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB 
FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER 
L’ANY 2017. NÚM. EXP. 000023/2017-EDT  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D  
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’AJUTS A L’ESCOLARITAT adreçades als centres 
docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i 
educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, per l’any 2017 un cop rebudes 
les sol·licituds d’acord amb la convocatòria aprovada per Junta de Govern Local de 14 
de novembre de 2017. 
 
SEGON.-  Aprovar la despesa total de CENT SEIXANTA MIL EUROS (160.000,00 €) 
d’acord amb la següent distribució:  
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Total atorgat 2017

Pagament SS 
partida 352311,48002
pressupost 
Ajuntament SS 2017

Pagament IMET 
partida 320,481
Pressupost IMET 
2017

ESCOLA L'ARJAU 4.369,00 €     1.092,25 3.276,75
ESCOLA COSSETÀNIA 6.068,00 €     1.517,00 4.551,00
ESCOLA GINESTA 24.757,00 €   6.189,25 18.567,75
ESCOLA LLEBETX 5.583,00 €     1.395,75 4.187,25
ESCOLA MARGALLÓ 8.010,00 €     2.002,50 6.007,50
ESCOLA POMPEU FABRA 19.417,00 €   4.854,25 14.562,75
ESCOLA SANT JORDI 14.806,00 €   3.701,50 11.104,50
ESCOLA ÍTACA 6.553,00 €     1.638,25 4.914,75
ESCOLA VOLERANY 10.437,00 €   2.609,25 7.827,75

100.000,00 € 25.000,00 75.000,00

INSTITUT DOLORS MALLAFRÈ 2.701,00 €     675,25 €         2.025,75
INSTITUT JOAQUIM MIR 7.785,00 €     1.946,25 €      5.838,75
INSTITUT MANUEL DE CABANYES 6.514,00 €     1.628,50 €      4.885,50

17.000,00 €   4.250,00 €      12.750,00

ESCOLA LA PAU 7.906,00 €     1.976,50 €      5.929,50
DIVINA PROVIDÈNCIA 4.439,00 €     1.109,75 €      3.329,25
ESCOLA PIA 9.155,00 €     2.288,75 €      6.866,25
EL CIM 9.155,00 €     2.288,75 €      6.866,25
SANT BONAVENTURA 6.103,00 €     1.525,75 €      4.577,25
STA. TERESA DE JESÚS 6.242,00 €     1.560,50 €      4.681,50

43.000,00 €   10.750,00 €    32.250,00

TOTAL 160.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER.- Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
 
120.000,00 € a càrrec de la partida 320.481 del pressupost ordinari de despeses de 
l’IMET  
40.000,00 € a càrrec de la partida 35.2311.48002 de la regidoria de Serveis Socials i del 
vigent pressupost ordinari de despeses.  
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats.”. 
 
41. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DE LES NORMES DELS AJUTS 

ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL A L’AJUNTAMENT VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER L’ANY 2017 NÚM. EXP. 000459/2017-SSO. 

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

“PRIMER. Aprovar les normes dels ajuts econòmics d’urgència social a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a l’exercici pressupostari 2017, que s’adjunten a la present 
proposta com a annex 1.  

SEGON. L’import màxim destinat a la concessió dels ajuts previstos en aquestes 
normes és de 290.000 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 35.2313.48003 i 
35.2313.48004 del pressupost de despeses vigent.  
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TERCER. Aquestes normes es faran públiques a l’e-tauler de l’Ajuntament durant un 
termini de 20 dies, i també al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvenciones, mitjançant l’anunci que s’adjunta com a 
annex 2. 

QUART. El termini de presentació de sol·licituds és anual.”. 
 
42. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 
PARES TEGAR PRO DISCAPACITATS DEL GARRAF PER LA CONCESSIÓ 
D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2017. NÚM. EXP. 
31/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. AUTORITZAR una despesa una despesa de 1.500 (mil cinc-cents euros) en 
concepte de subvenció nominativa a  l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del 
Garraf amb càrrec a la partida pressupostària 35.2315.48003 del pressupost de 
despeses vigent. 
 
SEGON. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf, que s’adjunta a la 
present proposta com Annex II. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats. 
 
QUART. 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 de l’activitat econòmica. 

 
CINQUÈ. APROVAR la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta com Annex I, per tal de 
facilitar la publicació de les dades. 
 
SISÈ. NOTIFICAR al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en el 
Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
SETÈ. FACULTAR l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària per a la formalització del present acord. “. 
 
43. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER 

L’ANY 2017 PER L’ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF, FUNDACIÓ PRIVADA, 
PER SERVEIS EXTRAORDINARIS A TUTELATS. NÚM. EXP. 35/2017/eSUB. 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. AUTORITZAR una despesa de 2.700 € (dos mil set-cents euros) en concepte 
de subvenció nominativa a l’Entitat Tutelar del Garraf amb càrrec a la partida 
pressupostària 35.2315.48002 del pressupost de despeses vigent.  
 
SEGON. DISPOSAR  que aquesta subvenció es reglarà pel règim establert en el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Entitat Tutelar del 
Garraf amb vigència fins al 31 de desembre de 2019, aprovat pel Ple de l’Ajuntament a 
la sessió del dia 14 de novembre de 2016. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a l’Entitat Tutelar del Garraf.”. 
 
44. ESPORTS. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES 

PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES, 
AMB NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA,  EN 
SITUACIÓ  DE PRECARIETAT ECONÒMICA I PRACTICANTS D’ESPORTS 
INDIVIDUALS.  NÚM. EXP. 000030/2017-ESP. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives 
pel curs 2017-18 per a persones afectades per malalties cròniques degeneratives, al 
següent grup de persones: 
 

NIF NEN NIF:PARE O MARE ACTIVITAT 
TOTAL 

SUBVENCIÓ 
XXXX XXXX AQUAGYM 158,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 115,22 € 
XXXX XXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 180,00 € 

453,21 € 
SEGON. Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel 
curs 2017-18 per a persones amb necessitats d’atenció especial o terapèutica, al 
següent grup de persones: 

NIF NEN NIF:PARE O MARE ACTIVITAT 
TOTAL 

SUBVENCIÓ 
XXXX XXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 118,97 € 
XXXX XXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 172,82 € 

XXXX XXXX 
NATACIÓ EXTRAESCOLAR 
(TERAPEUTIC) 136,08 € 

XXXX XXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 115,22 € 

XXXX XXXX 
NATACIÓ EXTRAESCOLAR 
(TERAPEUTIC) 179,25 € 

722,33 € 
TERCER. Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel 
curs 2017-18 per a persones en situació de precarietat econòmica, al següent grup de 
persones: 
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NIF NEN 
NIF:PARE O 

MARE ACTIVITAT 
TOTAL 

SUBVENCIÓ 
XXXX XXXX  GIMNÀSTICA  90,00 € 
XXXX XXXX  NATACIÓ ESCOLAR  109,99 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 133,57 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 133,57 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 133,57 € 
XXXX XXXX VOLEI 95,00 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 95,00 € 
XXXX XXXX ATLETISME 81,25 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXX XXXX FUTBOL 102,50 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 73,33 € 
XXXX XXXX HANDBOL 87,50 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 92,98 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 87,02 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX HOQUEI 96,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 92,98 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 73,33 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 92,98 € 
XXXX XXXX VOLEI 142,50 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 56,25 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 87,02 € 
XXXX XXXX TAEKOWNDO 47,50 € 
XXXX XXXX FUTBOL SALA 90,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL SALA 90,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 44,20 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 71,66 € 
XXXX XXXX FUTBOL 55,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 45,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 90,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 90,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 100,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 178,28 € 
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XXXX XXXX FUTBOL 90,00 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA 146,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 175,00 € 
XXXX XXXX PRE-ESPORT 135,00 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA 105,75 € 
XXXX XXXX DANSA MODERNA 110,25 € 
XXXX XXXX TAEKOWNDO 117,00 € 
XXXX XXXX HIP HOP 83,25 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 44,20 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 161,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 161,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 13,75 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA ARTISTICA 81,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 81,00 € 
XXXX XXXX MULTIESPORT 67,50 € 
XXXX XXXX PATINATGE 85,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 44,20 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX FUTBOL 63,00 € 
XXXX XXXX TAEKOWNDO 78,00 € 
XXXX XXXX TAEKOWNDO 63,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 69,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 69,00 € 
XXXX XXXX FUENTES 153,75 € 
XXXX XXXX TAEKWONDO 153,75 € 
XXXX XXXX FUTBOL 113,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 64,50 € 
XXXX XXXX FUTBOL 113,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 73,33 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 107,76 € 
XXXX XXXX MULTIESPORT 77,63 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 67,50 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 92,98 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 107,76 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 90,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 69,00 € 
XXXX XXXX VOLEI 127,50 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 100,00 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 110,00 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 110,00 € 
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XXXX XXXX BÀSQUET 60,00 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 110,00 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA ARTISTICA 146,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 70,00 € 
XXXX XXXX JUDO 92,25 € 
XXXX XXXX JUDO 92,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 12,50 € 
XXXX XXXX SICOMOTRICITAT 70,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 70,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 153,75 € 
XXXX XXXX FUTBOL 153,75 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 44,20 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 87,02 € 
XXXX XXXX RUGBY 67,50 € 
XXXX XXXX PATINATGE 70,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 70,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 94,50 € 
XXXX XXXX FUTBOL 94,50 € 
XXXX XXXX FUTBOL 138,00 € 
XXXX XXXX TAEKWONDO 138,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 69,00 € 
XXXX XXXX MULTIESPORT 69,00 € 
XXXX XXXX VOLEI 138,75 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 46,49 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 162,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 46,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX HANDBOL 175,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 92,98 € 
XXXX XXXX FUTBOL 62,50 € 
XXXX XXXX PATINATGE 70,00 € 
XXXX XXXX SICOMOTRICITAT 70,00 € 
XXXX XXXX VELA 37,50 € 
XXXX XXXX TAEKWONDO 75,00 € 
XXXX XXXX TAEKWONDO 75,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 139,47 € 
XXXX XXXX HIP HOP 110,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXX XXXX PATINATGE 27,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 111,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
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XXXX XXXX FUTBOL 125,00 € 
XXXX XXXX INICIACIÓ A L'ESPORT 96,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXX XXXX SICOMOTRICITAT 122,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 44,20 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 92,98 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 64,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 13,75 € 
XXXX XXXX FUTBOL 161,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 56,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 29,92 € 
XXXX XXXX PATINATGE 32,00 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA ARTISTICA 50,63 € 
XXXX XXXX HOQUEI 135,00 € 
XXXX XXXX HOQUEI 135,00 € 
XXXX XXXX JUDO 83,25 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA ARTISTICA 102,50 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 135,30 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 89,04 € 
XXXX XXXX FUTBOL 187,50 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 73,33 € 
XXXX XXXX HANDBOL 43,75 € 
XXXX XXXX PATINATGE 104,50 € 
XXXX XXXX SICOMOTRICITAT 67,50 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 90,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 142,25 € 
XXXX XXXX GIMNÀS 57,32 € 
XXXX XXXX PATINATGE 156,75 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 130,52 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 80,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 90,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 90,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 89,04 € 
XXXX XXXX VELA 37,50 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 73,33 € 
XXXX XXXX FUTBOL 118,75 € 
XXXX XXXX HANDBOL 92,50 € 
XXXX XXXX HANDBOL 90,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 13,75 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 109,99 € 
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XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 180,00 € 
XXXX XXXX JUDO 175,50 € 
XXXX XXXX 112,50 € 
XXXX XXXX PADEL 180,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 133,56 € 
XXXX XXXX FUTBOL 175,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 110,00 € 
XXXX XXXX NATACIÓ ESCOLAR 13,75 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 89,04 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 141,75 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 133,56 € 
XXXX XXXX NATACIÓ 

EXTRAESCOLAR 133,56 € 
XXXX XXXX NATACIÓ? 180,00 € 
XXXX XXXX SICOESPORT 67,50 € 
XXXX XXXX SICOESPORT 33,75 € 
XXXX XXXX RUGBY 60,00 € 
XXXX XXXX RUGBY 67,50 € 
XXXX XXXX GIMNÀSTICA ARTISTICA 146,25 € 
XXXX XXXX SICOESPORT 105,00 € 
XXXX XXXX PATINATGE 105,00 € 
XXXX XXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXX XXXX BÀSQUET 64,00 € 

  21.363,21 € 
QUART.  Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel 
curs 2017-18 per a esportistes practicants d’esports individuals, al següent grup de 
persones: 

NIF NEN NIF:PARE O MARE ACTIVITAT TOTAL SUBVENCIÓ 
XXXX XXXX KARTING 1.095,16 € 
XXXX XXXX TRIAL 1.082,13 € 
XXXX XXXX TENNIS EN CADIRA DE 

RODES 3.613,29 € 
XXXX XXXX MOTOCICLISME 2.015,02 € 
XXXX XXXX ENDURO 2.194,40 € 

10.000 € 
CINQUÈ. L’acceptació de l’ajut econòmic implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords. 
 
SISÈ. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.3410.48100 BEQUES 
ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any  
2017 i fer efectiu aquest import a la Regidoria d’Esports per a la seva gestió com a 
pagament a justificar al número de compte BANC DE SABADELL ES95 0081 1611 07 
0001111219.”. 
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
45. RECURSOS HUMANS. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA 

REALITZACIÓ DEL   PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, CONVOCATÒRIA 
2017.  NÚM. EXP. 121/2017/eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Acceptar la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, 
convocatòria 2017, aprovada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 24 de 
novembre de 2017, en les condicions i formes que es detallen en la resolució, pel 
imports següents: 
Expedient SOC 0091/17/00039: 

Expedient: Contractes Subvenció 
contractes 

Subvenció 
formació 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 

2017-PANP-6-SPOO-00039 18 168.840,00€ 11.256,60€ 180.096,60€ 
2017-PANP-12-SPOO-
00039 

8 150.080,00€ 5.061,20€ 155.141,20€ 

2017-PRMI-6-SPOO-00039 8 75.040,00€ 720,00€ 75.760,00€ 
2017-PRMI-12-SPOO-00039 2 37.520,00€ 180,00€ 37.700,00€ 
2017-DONA-12-SPOO-
00039 

5 93.800,00€ 450,00€ 94.250,00€ 

2017-COOR-12-SPOO-
00039 

1 28.000,00€  28.000,00€ 

TOTAL  553.280,00€ 17.667,80€ 570.947,80€ 
Segon.- A part dels imports subvencionats pel Programa Treball i Formació 2017, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, haurà d’assumir les despeses següents: 
 
- Materials: 10.000€. 
- EPIS i vestuari laboral: 3.250€ 
- Paga de productivitat: 20.387€. 
- Indemnitzacions 2018: 6.700€ 
- Indemnitzacions 2019: 3.600€ 
- Diferència de sou coordinador/a 2018: 10.050,70€ 
- Diferència de sou coordinador/a 2019: 891,15€ 
- Assegurança Accidents PANP: 120€ 
- Assegurança Accidents PRMI: 120€ 
- Assegurança Accidents DONA: 120€  
 
Tercer.- Encarregar a L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la realització de 
les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per tots els contractats 
en el marc del Programa Treball i Formació 2017, tant dels mòduls vinculats a certificat 
de professionalitat,  com a centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, així com de la formació Transversal, de catàleg o autoritzada.  L’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció corresponent al cost de 
les accions formatives d’acord amb el que estableix la Resolució de la subvenció, tal 
com s’especifica en el punt anterior i també la despesa d’assegurança d’accidents 
obligatòria de les persones participants en la formació. 
 
Quart.-  La viabilitat econòmica de les actuacions: 
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Els import dels sous, seguretat social i formació, que són les actuacions i despeses 
subvencionables, es tindran en compte en les previsions de les partides pressupostaries 
del Pressupost 2018 i 2019 per incorporar l’ingrés de la subvenció i les despeses 
esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable específic per cada 
concepte i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat separat, 
tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 
 
El cost de la indemnització per finalització de la contractació, la paga de productivitat, i 
la diferència de sou del Tècnic/a de la Línia COOR de la subvenció, aniran a càrrec de  
 
les partides de Capítol I de sou i salari de cada servei que incorpori el personal 
contractat. Per dur a termes aquestes actuacions s’habilitaran a tal efecte les 
consignacions pressupostaries en el pressupost 2018. El total a consignar en aquest 
concepte és 37.137,70€.   
 
El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 2018 
habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és 3.250€. 
 
El cost del material de es actuacions que comporten feines de manteniment de la ciutat, 
equipaments i suport a les activitats festives anirà a càrrec de la partida del Pressupost 
2018 habilitades a tal efecte. El Total a consignar en aquest concepte és de 10.000€.  
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta 
del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha de 
tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa Treball i Formació 2017 que tinguin repercussió 
en el Pressupost Municipal 2018 i 2019. 
 
Cinquè.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   
 
Sisè.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”. 
 
46. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE                   

FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/36.                       
NÚM. EXP.  56/2017/eINT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/36.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/36. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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47. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA A FAVOR DE LA 
DEMARCACIÓ DE COSTES DE CATALUNYA EN CONCEPTE DE CÀNON 
D´OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DELS SERVEIS 
DE LA TEMPORADA D´ESTIU 2006. NÚM. EXP. 000046/2017-INT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar l’autorització i disposició de despesa del pressupost municipal 
vigent a favor de la Demarcació de Costes a Catalunya per un import de 66.642,74 
euros en concepte de cànon d’ocupació del domini públic marítim terrestre dels serveis 
de temporada d’estiu 2006, més 4.694,32  euros en concepte d’interessos de demora. 
 
SEGON.-  Comptabilitzar la present obligació  a les aplicacions  de despeses 
20,9320,20900 per un import de  62.738,03 euros,  20.9290.22604 per un import de  
3.904,71 euros  i a l’aplicació 90,0110,35900  l’import de 4.694,32 euros d’interessos de 
demora.”. 
 
48. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA                                   
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA                            
DESTINAT A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                                     
NÚM. EXP. 000038/2017-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 d’UN equip multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
LOT 19 
Multifunció b/n A3 departamental- RECURSOS HUMANS 
 
Model: MP2553SP 
Preu lloguer: 42,69€ 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ 

 
 
La partida de càrrec és: 04.9202.2200000 Despeses Oficina 
 
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 desembre 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. 
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TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.”. 
 
49. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU,                                  

DE L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA                                     
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                       
NÚM. EXP. 000040/2017-COM. 

 
Relació de fets 
 
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 d’UN equip multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
LOT 19 
Multifunció b/n A3 departamental- Llicències Urbanístiques i Disciplina d’Habitatge 
Model: MP2553SP 
Preu lloguer: 42,69€ 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ 

 
La partida de càrrec és: 40.1500.2200000 Despeses Oficina 
 
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 desembre 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.”. 
 
TRESORERIA 
 
50. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU (FAMÍLIES 

NOMBROSES O MONOPARENTALS EN RÈGIM DE LLOGUER).                        
NÚM. EXP. 001052/2017-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 963,72 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (famílies nombroses o monoparentals en règim de 
lloguer) previstos a l’apartat A).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
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d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre 
de 2016, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juny de 2017. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
51. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ SUBVENCIONS IVTM (ATURATS 

LLARGA DURADA). NÚM. EXP. 001053/2017-GES. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

1. Concedir els ajuts següents per un total de 478,37 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) de l’exercici 
2017, previst a l’apartat A).c)  de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre 
de 2016, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juny de 2017. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
52. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ SUBVENCIONS IVTM (BIMODALS). 

NÚM. EXP.  001054/2017-GES. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.576,85 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals 
o que utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2017, previst a l’apartat B).c) de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
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publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

53. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ SUBVENCIONS ICIO-TXUR.                       
NÚM. EXP. 1055/2017-GES. 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 59.967,05 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient, de l’exercici 2017, previstos a l’apartat B).d) de la Base Cinquena de les Bases 
per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de 23 de desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 6 de juny de 2017. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
54. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU (BORSA LLOGUER 

SOCIAL). NÚM. EXP. 001051/2017-GES. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 19.024,94 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a l’apartat 
B).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017. 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
55. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ AJUTS AL PAGAMENT DE LA TAXA 

D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES (LLOGATERS PUNT NET)                                         
NÚM. EXP. 001056/2017-GES. 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 3.407,64 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) previstos a l’apartat 
B).g).2 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en 
els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 
2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 
2017: 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
56. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DENEGACIÓ AJUTS IMPOST SOBRE BENS 

IMMOBLES PER NIVELL DE RENDA. NÚM. EXP. 001057/2017-GES. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

“1. Desestimar les sol·licituds d’ajuts al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 
(nivell de renda) previstos a l’apartat A).a) de la Base Cinquena de les Bases per a 
la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 23 de desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017, perquè no es compleixen la 
totalitat dels requisits establerts.   

2. Notificar el present acord als interessats. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
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57. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DENEGACIÓ AJUT IBIU (BORSA LLOGUER SOCIAL). 

NÚM. EXP. 001058/2017-GES. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

“1. Desestimar les sol·licituds d’ajuts al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 
(borsa lloguer social)  previstos a l’apartat B).b) de la Base Cinquena de les Bases 
per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 23 de desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

58. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DENEGACIÓ AJUTS IVTM (BIMODAL).                        
NÚM. EXP. 1059/2017-GES. 

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

1. “Desestimar les sol·licituds d’ajuts al pagament de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals o que utilitzin combustibles 
alternatius) de l’exercici 2017, previst a l’apartat B).c) de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017 
 

2. Notificar el present acord als interessats. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

59. GESTIÓ TRBUTÀRIA. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PER C.  D. R. S. CONTRA EL DECRET DE LA                       
REGIDORA DELEGADA DE 26-09-2017QUE DESESTIMAVA LA 
RECTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS DE L’IIVTNU.                                               
NÚM. EXP. 000811/2017-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Desestimar el Recurs de Reposició interposat per C. D. R. S. contra el decret de la 
Regidora Delegada de data 26 de setembre de 2017.2. 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
60. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS.  DONAR COMPTE DE 

LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D171219 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per SERVEIS D’APARCAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, per fer edicle en la sortida de l’aparcament de la Pl. Charlie Rivel (866/2017) 
2. Id. per ENGELBEMA, SL,  per reformar local per oficina Inmobiliaria, pintar façana i 
fusteria exterior d’alumini i col·locació de rètol, al C. Llibertat, 13 (994/2017) 
3. Id. per COM. PROP. C. CA L’ESCODA, 6 per arranjar pati de llums de l’edifici 
plurifamiliar amb bastida penjada, al C. Ca l’Escoda, 6 (1225/2017) 
4. Id. per COM. PROP. C. SANTA MADRONA, 15, per substituir biguetes de fusta, al 
C. Santa Madrona, 15 1 (1234/2017) 
5. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 123, per fer reparació del front del forjat 
a la façana principal, al C. Josep Coroleu, 123 (1262/2017) 
6. Id. per XXXX, per arranjar façana de l’edifici plurifamiliar amb bastida, al C. Correu, 
18 (1282/2017) 
7. Id. per COM. PROP. C. TARONGER, 7 per arranjar les façanes de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, al C. Taronger, 7 (1283/2017) 
8. Id. per ADRICLA ASSOCIATS, SL, per fer reparació del terrat i baixant amb 
plataforma elevadora, al C. Lluna, 22 (1284/2017) 
9. Id. per COM. PROP. PARKING C. DR. ZAMENHOFF, per renovar rampa de 
pàrquing, al C. Doctor Zamenhoff, 47 (1302/2017) 
10. Id. per XXXX, per arranjar i pintar la façana de l’edifici (actuació puntual), al C. Sant 
Onofre, 55 Bx (1319/2017) 
11. Id. per XXXX, per reformar l’habitatge de planta baixa de l’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres, al C. Bilbao, 5 Bx (1322/2017) 
12. Id. per XXXX, per instal·lar escala metàl·lica, per una nova impermeabilització de la 
coberta plana i fer una coberta inclinada, al C. Estaca, 25 (1328/2017) 
13. Id. per XXXX, per arranjar el local sense ús per posar en lloguer, al Pg. Marítim, 74-
75 BX 01 (1224/2017) 
14. Id. per COM. PROP. C. OLESA DE BONESVALLS, 15, per acabar les obres 
pendents en la façana de l’edifici plurifamiliar en base al projecte 178/2016-OBR, al C. 
Olesa de Bonesvalls, 15 (1350/2017) 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per MOTOR MUNICH, SAU, per fer l’adequació de local 

comercial per concessionari d’automòbils, a la Av. Eduard Toldrà, 69 (470/2017) 
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Obres per adequació i instal·lacions de locals  

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 

1- Sol·licitud presentada per XXXX per fer obres d’adequació d’un local per instal·lar 
un bar a la plaça de les Cols, 20. (1251/17-OBR) 

2- Sol·licitud presentada per ENERI DADES SOLUCIONS, SL, per fer obres 
d’adequació de local per ampliar un bar restaurant (en superfície) al carrer de Cuba, 
2, bxs.1-2. (1265/17-OBR) 

3- Id. per MOTOR MUNIC, SAU, per instal·lar activitat de venda de vehicles amb taller 
mecànic i pintura, a la Av. Edurard Toldrà, 69 (169/2017-ACT) 

 
61. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS.  DONAR COMPTE DE 

LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP171219. 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per COM. PROP. RBLA. DE LA PAU, 99, per reparar la 
terrassa del pis 1-2, a la Rbla. De la Pau, 99 (1229/2017) 
2. Id. per XXXX, per renovar cuina, banys, pintar pis i canviar paviments, al C. dels 
Horts, 3-5 (1233/2017) 
3. Id. per XXXX, per reformar el bany, al C. Parlament, 16 Bx (1237/2017) 
4. Id. per XXXX, per reformar la cuina, a la Av. Cubelles, 32 1-1 (1243/2017) 
5. Id. per XXXX, per enrajolar i canviar el paviment del bany, al C. Montmell, 6 2-1 
(1247/2017) 
6. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina i canviar el paviment, al C. Tarragona, 45 Bx 
2 Esc. A (1250/2017) 
7. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 81, per netejar pati de llums, omplir 
les juntes buides del paviment i pintar a peu pla, a la Av. Francesc Macià, 81 
(1252/2017) 
8. Id. per XXXX per canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. Principal, 15 2 
(1254/2017) 
9. Id. per XXXX, per reformar el bany, al C. Tarragona, 2 1D (1257/2017) 
10. Id. per  XXXX, per canviar rajoles de la cuina, al C. Dr. Fleming, 41 2-2 (1258/2017) 
11. Id. per XXXX, per reformar el bany, a la Rbla. Salvador Samà, 23 (1259/2017) 
12. Id. per XXXX, per reformar la cuina, al C. Espronceda, 3B (1264/2017) 
13. Id. per XXXX, per canviar el paviment de l’habitatge, al C. Pedraforca, 11 
(1267/2017) 
14. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Josep Antoni Vidal, 2 5-1 
(1268/2017) 
15. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Rei Pere el Cerimonios, 4 
3-1 (1280/2017) 
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ACTIVITATS 

Declaració responsable d’obertura 
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per CONSTRUIR A TU MEDIDA 
SITGES, SL, per instal·lar un magatzem de material de construcció a la rambla dels 
Països Catalans, 10, 03. (155/17 eact) 
2. Declaració responsable d’obertura presentada per VALERO BUFETE  ABOGADOS, 
SLP, per instal·lar un despatx d’advocats a la rambla Principal, 65, 1er. (134/17 eact) 
 
Comunicació prèvia de canvi de titularitat 
 
1. Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom un bar restaurant al 
carrer de l’Aigua, 11, bxs. (181/17 eact) 
2. Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom un bar a la plaça del 
Sagrat Cor, 4, bxs.(184/17 eact) 
3. Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom una activitat 
d’elaboració i venda de menjars per emportar al carrer de la Fruita 1, bxs.B. (182/17 
eact) 
4. Comunicació prèvia presentada per VIVINWINE, SLU, per canviar de nom una 
activitat d’elaboració i venda de menjars per emportar al carrer de Pare Garí, 42, bxs.2. 
(186/2017.eact) 
5. Comunicació prèvia presentada per ALQUILER ESTACIONES DE CATALUNYA, SL, 
per canviar de nom una estació de servei i bar a l’avinguda Eduard Toldrà, 62. 
(189/17eact) 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per FUNDACIÓN DE LOS 

FERROCARRILES ESPAÑOLES  per a legalitzar el museu del ferrocarril a 
l’avinguda del Ferrocarril. (249/15 act) 
 

Comunicació prèvia presentada per XXXX per un canvi no substancial, modificació de la 
campana d’extracció, del bar de la rambla de la Pau, 19. (181/17 eact 

62. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI 
S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
A. S. L., PER A  CONSTRUIR HABITATGE  UNIFAMILIAR APARELLAT DE 
PB+1PP, SITUAT AL C. PORTADORA,  18 NÚM.EXP. 000852/2017-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. S. L., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP, al C. PORTADORA,   18, 
(Exp.000852/2017-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’incorpora en el 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, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació 
favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de : 

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

2. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, 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 disposa 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 executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora 
del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, 
d’aquesta normativa. 

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

10. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com 
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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. 

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

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

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
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3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per 
damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
63. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI 

S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
I. B. B., PER A  REFORMAR I REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+2PP i PSCO,  AL C. BOMBA,  7.                           
NÚM. EXP. 000960/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  I. B. B., per a  REFORMAR I 
REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP i PSCO, al 
C. BOMBA, 7, (Exp.000960/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació de a aquest 

Ajuntament de la còpia l’assumeix de l’arquitecte i del projecte bàsic i d’execució 
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visat, igualment s’ha d’aportar full d’assumeix de l’arquitecte tècnic, coordinador 
de seguretat i salut igualment visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. La placa solar que s’instal.la sobre la coberta inclinada, haurà de tenir la mateixa 
inclinació que la coberta i no podrà tenir incorporat el dipòsit.  

3. S’haurà de complir l’ordenança de colors de Vilanova i la Geltrú, tant per la façana 
com pels tancament. 

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. 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 la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en 
la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

5. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

10. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 
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11. 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. 

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
64. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI 

S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
M. M. V., PER A  ENDERROCAR ESCALA DE FUSTA, FER BUC D'ESCALA 
PER ESCALA METÀL·LICA I FER UNA OBERTURA DEL PORTAL,  AL                    
C. PICAPEDRERS,   27.  NÚM.EXP. 001290/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. M. V., per a  
ENDERROCAR ESCALA DE FUSTA, FER BUC D'ESCALA PER ESCALA 
METÀL·LICA I FER UNA OBERTURA DEL PORTAL, al C. PICAPEDRERS,   27, 
(Exp.001290/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar l’assumeix del coordinador de seguretat i 

salut, visat pel corresponent col·legi professional 

2. 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. 

3. 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. 

4. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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5. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 



 
 

 
 

60 
 

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.”. 
 
65. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI 

S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
N. J. B., PER A FER REFORÇ ESTRUCTURAL DE L'EDIFICI I 
CONDICIONAMENT DEL LOCAL DE LA PLANTA BAIXA AMB                         
UN   ESTUDI VINCULAT A L'HABITATGE, SITUAT AL C. GAS,  27.                       
NÚM. EXP. 001312/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  N. J.B., per a  FER REFORÇ 
ESTRUCTURAL DE L'EDIFICI I CONDICIONAMENT DEL LOCAL DE LA PLANTA 
BAIXA AMB UN ESTUDI VINCULAT A L'HABITATGE, a C. GAS,   27, 
(Exp.001312/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el full del coordinador de seguretat i salut visat 

pel corresponent col·legi professional. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 

 
66. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI 

S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER  B. G. M., PER A FER REFORÇ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES DE LA 
PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL                                  
C. CAPUTXINS, 22.  NÚM. EXP. 001349/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per B. G. M., per a FER REFORÇ 
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES DE PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR, situat al carrer Caputxins, 22, (Exp.001349/2017-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. 
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3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
 
5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
 
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. 
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6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de la 
llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 
 
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de 
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de 
Vilanova i la Geltrú) 
 
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de gestió 
de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
 
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
67. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI S’ESCAU 

DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. J. L. G., 
PER A REFORMAR  EL LOCAL I CANVIAR EL SEU ÚS COM A HABITATGE, 
AL C. MANUEL DE CABANYES, 14 BX 01.  NÚM.EXP.: 001361/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. J. L. G., PER A 
REFORMAR  EL LOCAL I CANVIAR EL SEU ÚS COM A HABITATGE, AL                            
C. MANUEL DE CABANYES, 14 Bx 01 (Exp.001361/2017-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. L’executivitat de la llicències resta condicionada a la presentació a l’Ajuntament de 
la còpia del projecte bàsic i d’execució visat pel corresponent Col·legi Professional i 
signat per la propietat.  

Igualment cal aportar la documentació següent: 

i. Còpia de l’estudi de seguretat visat 
ii. Assumeix de l’arquitecte visat 
iii. Full del coordinador de seguretat visat 
iv. Full del programa de control de qualitat visat 
v. Full d’estadística  
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2. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes.  

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
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68. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI ESCAU 
DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL A L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL FESTIVA POPULAR APOL·LO, PER A LA FESTA DE CAP 
D’ANY AL CENTRE POLIESPORTIU DE LA COLLADA, AL CARRER DE LA 
TURBINA, 19. ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 
NÚM. EXP. 000179/2017-ACT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i 
activitats recreatives extraordinàries, a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTIVA POPULAR 
APOL.LO, per a la celebració de la festa de Cap d’Any, al centre poliesportiu La 
Collada, al carrer de la Turbina, 19, de conformitat amb els articles 108 a 117 del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 
d’agost) i restant normativa aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: centre poliesportiu de La Collada 
- Dates: 1 de gener de 2018 
- Horari: de 1:00h. a 6:30h. 
- Aforament limitat a: 960 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en el centre poliesportiu de La Collada, per ’entitat 
organitzadora, Associació Cultural Festiva Popular Apol·lo, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent, 
 
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

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

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

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

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

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

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

solidesa dels escenaris. 
- Disposar de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica. 
- Acreditar el nombre de controladors i vigilants necessaris segons el decret 

112/2010, articles 57 i 58 (mínim 3 controladors) 
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 112/2010, 

article 43 (mínim 1 vigilant) 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
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QUART- Notificar aquest acord al titular de l’activitat amb els recursos escaients.”. 
 
69. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, CONTRA LA PERSONA 
TITULAR DEL  NIF XXXX, PER INCOMPLIMENT AMB L’HORARI MÀXIM DE 
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT.  NÚM. EXP. 000358/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Imposar a la persona titular del NIF XXXX,  una sanció de 10.001 euros 
així com, acumulativament, la suspensió de l’autorització municipal per exercir 
l’activitat per un període de sis mesos, com a titular de l’activitat de BAR MUSICAL 
anomenat “D’LATINO”, situat al carrer Llibertat, 27, d’aquesta localitat, com a 
responsable de la infracció pels fets que es declaren provats a la present proposta de 
resolució.. 
 
SEGON- Senyalar com a data per suspendre l’autorització de l’activitat de bar musical 
anomenat “D’LATINO”, al cinquè dia hàbil a comptar a partir  de la notificació del 
present acord perquè la Policia Local es personi en el local esmentat i procedeixi al 
precinte de l’establiment per impedir el desenvolupament de l’activitat,  que s’haurà de 
mantenir durant el període de 6 mesos , amb l’advertiment que, en cas de què es vulneri 
la present resolució, es pot incórrer en delicte de desobediència a l’autoritat, en els 
termes que més endavant es detallen. 
 
El titular de l’activitat prendrà les mesures necessàries per assegurar la total interrupció 
de l’activitat a partir de dit moment. Mentrestant l’interessat únicament podrà sol·licitar 
l’entrada puntual al local per a la retirada d’elements mobles o per a supòsits 
determinats degudament justificats que no admetin demora i que no suposin cap 
exercici de l’activitat, per la qual cosa es necessitarà autorització expressa i la 
intervenció de la policia local per a l’aixecament del precinte i posterior precinte de nou 
en el mateix moment. 
 
TERCER- Ordenar a la Policia local la vigilància i custòdia posterior de la clausura i dels 
precintes corresponents, per fer complir les ordres d’aquesta resolució dictada per la 
Junta de Govern Local,  de cessar l’esmentada activitat.  
 
QUART- Assabentar al titular de l’activitat de la responsabilitat penal en què pot incórrer 
en cas que aixequés o trenqués els precintes, ja que podria ser constitutiu d’un delicte 
de desobediència a l’autoritat, atès que es complirien els requisits que s’han vingut 
fixant jurisprudencialment: 
 
1.- Acció encaminada a no complir les ordres dictades per l’autoritat o els seus agents. 
 
2.- Ordres de l’autoritat en forma personal, directe i reiterada amb els apercebiments 
corresponents. 
 
3.- Un element subjectiu consistent en la consciència i voluntat d’incomplir les ordres de 
l’autoritat amb ànim de menysprear i desprestigiar el principi d’autoritat, que es reiteraria 
amb l’incompliment d’aquest Decret.   
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CINQUÉ.-  Requerir a la persona titular del NIF XXXX, com a titular de l’activitat de BAR 
MUSICAL anomenat “D’LATINO”,  perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 

 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 

 
SISÉ.- Notificar aquesta resolució la persona titular del NIF XXXX, com a titular de 
l’activitat de BAR MUSICAL anomenat “D’LATINO”, així com a la Policia Local.”. 

 
70. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. RESOLUCIÓ DE 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR, CONTRA R. F. AMB NIF XXXX PER MANCA 
DE LLICÈNCIA (MUSICA EN DIRECTE).   NÚM. EXP. 000368/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a  R. F., com a titular de activitat de Bar anomenat “ENQ CAFE”, 
amb NIF XXXX, situat la rambla de la Pau 19 d’aquesta localitat , una sanció de 1.501 
euros, com a responsable de la infracció pels fets que es declaren provats a la present 
proposta de resolució. 
 
SEGON:   REQUERIR a  R. F., com a titular de activitat de Bar anomenat “ENQ CAFE”, 
amb NIF XXXX, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests 
efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis per 
complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 

 
71. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. RESOLUCIÓ                          

DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA A. E.  AMB   NIF XXXX                        
PER INFRACCIÓ HORÀRIA. DILIGÈNCIES 169291/2017.                                               
NÚM. EXP. 000403/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a A. E., com a titular de activitat de BAR RESTAURANT 
anomenat “PILSNER URQUELL”, amb NIF XXXX, situat al carrer Forn del Vidre, 19, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels 
fets que es declaren provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON:   REQUERIR a A. E., com a titular de activitat de BAR RESTAURANT 
anomenat “PILSNER URQUELL”, amb NIF XXXX, perquè faci efectiu el pagament de la 
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sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
72. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, CONTRA LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER INFRACCIÓ HORARIA.                                   
NÚM. EXP. 000404/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR a  la persona titular del  DNI XXXX  com a titular de l’activitat de 
BAR anomenat “EL CARIBEÑO”,  situat al carrer Josep Llanza, núm. 27, d’aquesta 
localitat, una sanció de MIL CINC-CENTS UN EUROS (1501 euros), com a 
responsable de la infracció per incompliment d’horari, pels fets que es declaren provats 
a la present proposta de resolució. 
 
SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant 
instància de data 16 de novembre de 2017, als efectes de reducció de la sanció 
imposada segons es preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de NOU-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (900,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de la 
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de l’horari de tancament donat que  la persona titular del  DNI XXXX 
ha fet efectiu el pagament de la sanció.    
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona titular del  DNI XXX  com a titular 
de l’activitat de BAR anomenat “EL CARIBEÑO”,  situat al carrer Josep Llanza, núm. 27, 
d’aquesta localitat, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.”. 
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73. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ, SI ESCAU,  
DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, CONTRA LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX,  PER INCOMPLIMENT DE  L’HORARI DE 
TANCAMENT, ACTA PL. 44765/2017 DE 02  DE  JUNY DE 2017.                        
NÚM. EXP.000405/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX , com a titular de activitat de 
Bar anomenat “BAR ALEX”,  situat al carrer Dr. Fleming, 32,  d’aquesta localitat, una 
sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels fets que es declaren 
provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON.   REQUERIR a la persona titular del NIE XXXX, com a titular de activitat de 
Bar anomenat “BAR ALEX”,  perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A 
aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis 
per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
74. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, CONTRA LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX,  INCOMPLIMENT DE L’AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA, CONCRETAMENT L’HORARI DE TANCAMENT.  ACTA    
P.L. 568642/2017 DE 10 DE JULIOL DE 2017.  NÚM. EXP. 000471/2017-UES. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a  la persona titular del  DNI XXXX  com a titular de activitat de 
bar anomenat “EL OLIVO”,  situat al carrer de l’Estany, núm. 1, d’aquesta localitat, una 
sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels fets que es declaren 
provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON.   REQUERIR a  la persona titular del  DNI XXXX , com a titular de activitat de 
Bar anomenat “EL OLIVO”,  perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A 
aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis 
per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 

 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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75. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA NEW SALSA, SL AMB                             
NIF B6614749-7 INCOMPLIMENT DE CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ.                   
ACTA P.L. 605980/2017-UES. NÚM. EXP. 000472/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR  a NEW SALSA, SL, com a titular de l’establiment anomenat 
“RINCON LATINO”, amb NIF B6614749-7, situat al carrer Cuba, 6, d’aquesta localitat, 
una sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels fets que es declaren 
provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON:   REQUERIR  a NEW SALSA, SL, com a titular de l’establiment anomenat 
“RINCON LATINO”, amb NIF B6614749-7, perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. Aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions 
i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
76. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. RESOLUCIÓ DE 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA J. C. U. S. AMB NIF XXXX PER 
INFRACCIÓ HORÀRIA. ACTA PL. 594191/2017 DE 18/07/2017.                         
NÚM. EXP. 000486/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR al senyor J. C. U. S., com a titular de activitat de Bar restaurant 
anomenat “LOS ABULENSES”, amb NIF XXXX, situat al carrer Josep Coroleu, 42 bx, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels 
fets que es declaren provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON.   REQUERIR al senyor J. C. U. S., com a titular de activitat de Bar restaurant 
anomenat “LOS ABULENSES”, amb NIF XXXX, perquè faci efectiu el pagament de la 
sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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77. MOBILITAT. APROVACIÓ SI ESCAU DEL PAGAMENT DE LA FACTURA DE 
21.000 € PRESENTADA PER L’EMPRESA SERVEIS D’APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM (VNG APARCAMENTS, SA) EN CONCEPTE 
DELS TREBALLS D’IMPLANTACIÓ DE LA NOVA ZONA VERDA AL BARRI 
DE RIBES ROGES. NÚM. EXP. 000766/2017-SVI. 

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

“PRIMER. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de vint-i-un mil euros (21.000 €) 
amb càrrec a la partida 50.4420.61903 Actuacions pàrquing Ronda Europa del 
pressupost municipal vigent, en concepte de l’augment del cost dels treballs de pintura i 
resta de tasques secundàries relacionades amb la gestió i la implantació de la zona 
verda de Ribes Roges, i d’acord amb la factura núm. FV170706 de data 09/11/2017 de 
l’empresa Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (VNG Aparcaments, SA), 
CIF: A-62781208. 
 

SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa VNG Aparcaments, SA.”. 
 
78. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3  A 

FAVOR DE CONSTRUCCIONES FERTRES, SL  PER LES OBRES DEL 
PROJECTE “MILLORA DESEMBOCADURA TORRENT DE SANT JOAN.  
FASE I.” NÚM. EXP. 0000054/2015-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a treballs efectuats el  mes 
de  novembre de 2017, a favor de l’ empresa CONSTRUCCIONES FERTRES,SL  amb 
NIF  B 64410327 per les obres del projecte “Millora desembocadura del Torrent de Sant 
Joan Fase I”, per import de dos  mil sis-cents  seixanta-tres euros amb trenta-un cèntims  
2.663,31€ (   2.201,08 € més  462,23 € de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 10,439,6220 i 
40,151,61000   del vigent Pressupost Municipal.”. 
 
79. PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 

D’ADEQUACIÓ PARCIAL DE LA PLANTA TERCERA DE L’EDIFICI ANNEX A 
LA CASA CONSISTORIAL.  NÚM. EXP. 000079/2017-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu “Adequació parcial de la 
planta tercera de l’edifici annex a la Casa Consistorial”   de Vilanova i la Geltrú, que 
conté  l’Estudi de Seguretat i Salut,  redactat per part del  Cap de Servei de Projectes  
Jordi Miralles i Tintoré, la Cap de Secció de Projectes, Anabel Fuentes i Montiel, i 
l’arquitecte tècnic municipal  Alejandro Galofré, amb un pressupost de cent trenta-cinc 
mil euros  135.000,00€ ( 111.570,25€ més 23.429,75 € de l’IVA) .  
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Segon .-   SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període de 
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP. 
 
Tercer.- Aquest és un acte de tràmit, que no  posa fi a la via administrativa, no 
procedeix interposar cap recurs, sense perjudici de les al·legacions que es poden fer i 
que seran considerades en la resolució que posi fi al procediment.  
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
Aquest ajuntament  disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”.  
 
 
 
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 
 
80. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 

MANUAL D’ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIES PER A LES ACTIVITATS DE 
NADAL 2017 I DE LA CAVALCADA DE REIS 2018. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“PRIMER: Aprovar la documentació adjunta, corresponent al manual d’actuacions per 
fer front a les emergències derivades de les activitats de Nadal i de la Cavalcada de 
Reis.”. 
 
81. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 

REGULARITZACIÓ DELS CONTRETS DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL I 
TREBALLADORS DE LA GRUA. NÚM. EXP. 000262/2017-POL. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte les següents quantitats: 
 
De l’operació 220170010370: 
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Lot 1 deixar sense efecte la quantitat de 3.000,00€ 
Lot 3 deixar sense efecte la quantitat de 2.500,00€ 
De l’operació 220170010371: 
Lot 2 deixar sense efecte la quantitat de 4.000,00€”. 
 
 
82. CULTURA. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL PROGRAMA I PRESSUPOST DE 

NADAL I REIS 2017-2018. NÚM. EXP. 000255/2017-CUL. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el pressupost de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €) i les activitats 
programades de NADAL I REIS 2017-2018 que tindran lloc a la nostra ciutat del 13 de 
desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 
 
SEGON. Destinar la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €), per a la 
realització de les activitats de NADAL I REIS 2017-2018. L’esmentada quantitat anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 31.3380.2260904 (Cultura Popular i Tradicional) del 
pressupost de despeses de 2018. 
 
TERCER. Per decret de l’alcaldessa o de la regidora delegada en matèria de cultura, es 
podrà variar el contingut de la programació, quan així es consideri convenient per a 
l’interès públic. 
 
QUART. Autoritzar la disposició de la quantitat de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) a 
l’habilitat del departament de Cultura FRANCESC JASANADA MONTESINOS, en 
concepte de Pagaments a Justificar. Aquesta quantitat és part integrant dels 30.000,00 
€ i s’ha d’utilitzar per a fer front a les despeses que requereixen un pagament 
inajornable. 
 

- Regidors d’espai i compres petites Retaule de Nadal = 600,00€ 
- Personal i compres petites de La vela reial = 1.800,00€ 
- Regidors d’espai a la cavalcada de reis = 600,00€ 
- Compres petites de material per la cavalcada de reis = 700,00€ 
- Manteniment de carrosses i vestuari per la cavalcada de reis = 1.300,00€ 

 
CINQUÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa 
del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
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SISÈ. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
83. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECONEIXEMENT DEL DRET AL PAGAMENT 

D’INTERESSOS DE   DEMORA A OBRAS QUINTANA SA I CANCEL·LACIÓ 
DE DEUTES.NÚM. EXP. 001123/2017-GES. 

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

a) “Reconèixer el dret al pagament d’interessos a favor d’OBRAS QUINTANA SA 
respecte de les garanties relacionades en l’apartat 1.2), per la quantitat de 
136,33€. 

b) Reconèixer el dret al pagament d’interessos de demora a favor d’OBRAS 
QUINTANA SA respecte de les factures relacionades en l’apartat 1.3), per la 
quantitat de 100.806,93€, que sumats als reconeguts en el punt a) fan un total 
de 100.943,26€. 

c) Desestimar el pagament d’interessos de demora en relació a les factures 
abonades en el marc del mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. 

d) Dels interessos de demora a pagar a l’empresa OBRAS QUINTANA SA, realitzar 
el cobrament dels deutes especificats en l’apartat 2 a), b) i c). 

e) Pagar la quantitat restant a OBRAS QUINTA SA.”. 
 
84. PROMOCIÓ ECONÒMICA. ATORGAR A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS 

GARRAF, ALT PENEDÈS I BAIX PENEDÈS, LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
DE 6.000 EUROS CONTEMPLADA EN EL PRESSUPOST 2017, QUE 
S’EXECUTARÀ EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT 
EL 29 DE MAIG DE 2014. NÚM. EXP. 30/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar a l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS GARRAF, ALT PENEDÈS I BAIX 
PENEDÈS, la subvenció nominativa de 6.000 euros contemplada en el pressupost 
2017, que s’executarà en el marc del conveni de col·laboració signat el 29 de maig de 
2014. 
 
SEGON.  Destinar la quantitat de 6.000 euros a aquesta associació, amb càrrec a la 
partida 10.4320.48207.”. 
 
85. GABINET D’ALCALDIA I PROTOCOL. APROVACIÓ SI ESCAU DE 

L’EXPEDIENT DE L’ACTE DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT DELS 
INFANTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  NÚM. EXP 000016/2017-ALC.  
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ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar la proposta d’Acte de Benvinguda a la Comunitat dels Infants de 
Vilanova i la Geltrú, que diu el següent: 
 
“L’acte de Benvinguda a la Comunitat que té per objectiu iniciar els infants de Vilanova i 
la Geltrú en el llarg camí de les actituds cíviques, que els portin a un esdevenidor pacífic 
basat en els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i 
la solidaritat, expressat en el compromís dels pares i/o tutors envers aquests valors, i 
que els convertiran en ciutadans i ciutadanes lliures i iguals en drets i deures. 
 
Amb aquesta benvinguda a la comunitat, la ciutat fa públic un reconeixement 
d’acolliment al nen o nena que ha nascut o viu a Vilanova i la Geltrú i es compromet, 
conjuntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir 
els seus drets. 
 
Aquest acte no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o preferència del nen o nena 
acollit en l’accés als serveis municipals. Els actes de benvinguda refermen el compromís 
del municipi per avançar cap a una societat més lliure, justa i democràtica, en la qual els 
drets dels infants gaudeixin d’una protecció preferent. 
 
Per tal de poder accedir a aquest acte, els infants hauran de complir un seguit de 
requisits, com són estar empadronats al municipi de Vilanova i la Geltrú, no tenir una 
edat superior a dos anys, en la data de presentació de la sol·licitud, i comptar amb el 
consentiment del pare i/o mare del menor o del tutor/a. 
 
El procediment s’iniciarà amb la presentació d’una instància en el registre general de 
l’Ajuntament sol·licitant la participació en l’acte social signada pel pare i/o mare (o 
tutor/a) de l’infant, adjuntant una fotocòpia del document nacional d’identitat i del llibre 
de família.  
 
En el supòsit que la sol·licitud reuneixi tots els requisits es tramitarà la petició. En cas 
contrari es comunicarà al sol·licitant la no procedència de la tramitació. El departament 
de Protocol obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d’inscripció que es 
presenti, integrat per la sol·licitud, la justificació documental corresponent i l’acta de la 
cerimònia. L’acta de la cerimònia recollirà, com a mínim, les dades personals suficients 
per a la correcta identificació de l’interessat, el domicili i data de la cerimònia. 
 
L’acte de celebració es realitzarà al Saló de Plens de l’edifici consistorial en la data i 
hora assenyalada per l’alcalde/ssa. 
 
La cerimònia serà presidida per l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, i hi podran 
assistir els familiars de l’infant i d’altres acompanyants, amb les limitacions que imposi 
l’aforament de la sala on es realitza l’acte.  
 
Després de l’acte es lliurarà a la família còpia de l’acta de la cerimònia i un exemplar de 
la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 
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TRÀMIT  
 
Què és  
L’acte de Benvinguda a la comunitat és un acte social voluntari adreçat als infants 
menors de dos anys, on la ciutat fa públic un reconeixement d’acolliment al nen o nena 
que ha nascut o viu a Vilanova i la Geltrú i es compromet, conjuntament amb la seva 
família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets. 
 
Requisits que cal complir: 
- Estar empadronats a Vilanova i la Geltrú 
- No tenir una edat superior a dos anys, en la data de presentació de la sol·licitud,  
- Presentació de la sol·licitud corresponent 
 
Documentació necessària: 
- Instància normalitzada  
- Fotocòpia del DNI del pare i/o mare o tutor/a 
- Fotocòpia del llibre de família 
Tots els documents han de ser originals i han d’anar acompanyats d’una fotocòpia. 
 
Observacions:  
L’acte de Benvinguda a la Comunitat no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o 
preferència del nen o nena acollit en l’accés als serveis municipals. 
 
- Quan es pot sol·licitar: durant tot l’any. 
- Dates de celebració: s’estableixen 4 actes de benvinguda oficial a l’any, que amb 
caràcter general es realitzaran els mesos de març, maig, setembre i novembre. 
- Horari: dissabte al matí (que no coincideixi amb dissabte de casaments). 
- Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament. L’acte podrà ser individual o col·lectiu, amb les 
limitacions que imposi l’aforament de la sala. 
- Preu: L’acte de Benvinguda té un cost en concepte d’utilització dels espais destinats a 
aquest objectiu, segons es recollirà en les ordenances municipals. El mateix dia que es 
registra la instància, s’ha de realitzar el corresponent pagament. En cas de ser un acte 
individual, el preu s’estableix en 118 €, i en cas de ser col·lectiu de 90€. 
- Temps de tramitació: En el supòsit que la sol·licitud reuneixi tots els requisits es 
tramitarà la petició i es comunicarà a la/es persona/es sol·licitant/s el dia de celebració 
de l’acte. En cas contrari es comunicarà la no procedència de la tramitació. 
- On sol·licitar-ho: el procediment s’iniciarà amb la presentació d’una instància en el 
registre general d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant la participació en l’acte social 
signada pel pare i/o mare (o tutor/a) de l’infant, adjuntant una fotocòpia del document 
nacional d’identitat i del llibre de família. “. 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.40 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 
 
 


