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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 25 DE SETEMBRE DE 2018 
 
Acta núm. 35 
 
Assistents: 

 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i el Sr. 
EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE 

SETEMBRE DE 2018. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 18 de 
setembre de 2018. 
 
2. FE PÚBLICA. APROVAR L’ADQUISICIÓ D’UN SISTEMA DE VIDEOACTES 

PER A LES SESSIONS PLENÀRIES EN LA MODALITAT DE RÈNTING A 
TRAVÉS DEL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ACM. NÚM. 
EXP. 1621/2018/eCOM 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“Primer.- Contractar a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC), 
amb CIF A25027145, el subministrament mitjançant rènting d’UNA unitat dels béns i/o 
serveis següents: 
Sublot 1.1   Software de gravació, gestió i signatura digital 
Sublot 1.3   Equip de control 
Sublot 1.13 Allotjament al núvol 
Sublot 1.14 Manteniment sistema complet 
Sublot 1.15 Manteniment software de gravació, gestió i signatura digital 
 
La selecció del contractista s'ha fet a partir de l’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D'ACTES I 
EL SEU MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP. 2016.01), DEL CONSORCI CATALÀ DEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL, per encàrrec de la central de contractació ACM, formalitzat en data 17 de març 
de 2017 pel CCDL. 
 
Aquest subministrament contempla la instal·lació del Software de gravació, gestió i 
signatura digital, l'equip de control, l'allotjament al cloud de Semic (núvol) i el 
manteniment de tot el sistema, segons el detall que s'incorpora al contracte.   
 
L'empresa contractada es compromet a: 
 
- La implantació de la solució.  
- Personalització del portal de reproducció.  
- Control de tota la informació publicada.  
- Seguretat i confidencialitat interna i externa.  
- Garantia de la recuperació de les dades gestionades.  
- Actualitzacions del programari.  
- Formació dels usuaris de Secretaria i tècnics d'Informàtica.  
 
El cost mensual d'aquest contracte, desglossat per sublots, és el següent: 

Ítem Descripció Quantitat 
 

Preu T / 
MES 

1 Instal·lació   
 

       247,78 
€  

1.1 Lot 1.1 Software de gravació, gestió i signatura digital 1 
 

        217,23 
€  

1.3 Lot 1.3 Equip de control 1 
 

          30,55 
€  

     

2 Manteniment   
 

       461,59 
€  

2.1 Lot 1.13 Allotjament núvol 1 
 

        131,22 
€  

2.2 Lot 1.14 Manteniment sistema complet 1 
 

        330,37 
€  

     

  TOTAL MES (IVA no inclòs)   
 

       709,37 
€  
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709,37 mensuals 

            IVA 21% 148,97 

   858,34 € TOTAL MENSUAL 
 
La durada d'aquest contracte serà de 48 mesos. 
 
Transcorreguts aquests 48 mesos es considerarà adquirit per part de l'Ajuntament  tant 
el software de gravació, gestió i signatura digital com l'equip de control (sublots 1.1 i 1.3) 
pel fet del pagament dels lloguers mensuals i, en el cas d'interessar a l'Ajuntament es 
podria continuar amb l'ús dels béns adquirits i contractar, a partir d'aquest moment, tan 
sols el manteniment corresponent als sublots 1.14 i 1.15 i l'allotjament al núvol, si escau, 
sublot 1.13.. 
 
La resta d'obligacions de les parts es regirà pels Plecs de condicions referits a l'apartat 
11 de la Relació de fets de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per a aquest any 2018 del cost 
equivalent 3 mesos (octubre/novembre a desembre), és a dir, la quantitat de 2.575,02 
€, amb l'IVA inclòs, a càrrec de la Rúbrica 20140 Dipòsits diversos.   
 
Tercer.- S’adopta el compromís municipal per a exercicis futurs, fins a completar el 
termini de 48 mesos, per un import de 10.300,08 € anuals, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec 
al Departament de Secretaria General. 
 
L'empresa contractada haurà de constituir una fiança del 5% de l'import anual del 
contracte, que serà de 425'62 €. 
  
Quart.- Facultar l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present 
acord. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària SERVICIOS 
MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC).”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DEL 

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP.000026/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a METALUNDIA, S.L., amb B18592139, el contracte del 
subministrament i muntatge de mobiliari per a la biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la 
Geltrú, per un import de 25.344,91€ de base imposable més 5.322,43€ corresponent al 
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21% d’IVA que fan un total de 30.667,34€ (TRENTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3321.2260900 Manteniment de 
Biblioteques del pressupost vigent.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a METALUNDIA, S.L. i assenyalar que d’acord amb allò 
establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix s'haurà de produir en el 
termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació 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 31 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, l’arquitecta de Projecte i Obres, Sra. A. F. 
M. 
 
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.”. 
 
4. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 €, PER 
DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, PER INFRACCIÓ 
DE L’ARTICLE 16.1DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
NOTIFICAT EN DATA 18/11/2017. NÚM. EXP. 000153/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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5. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS.IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 €, PER 
DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, PER INFRACCIÓ 
DE L’ARTICLE 16.1DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
NOTIFICAT EN DATA 27/10/2017. NÚM. EXP. 000191/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 €, PER 
DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, PER INFRACCIÓ 
DE L’ARTICLE 24.2 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, PER NO 
RETIRAR LES DEPOSICIONS DEL SEU GOS, PREVI REQUERIMENT DELS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, EN DATA 29/09/2017. NÚM. EXP. 
000223/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 24.2 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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INTERVENCIÓ 
 
7. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/29.  NÚM. EXP. 58/2018-eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/29 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/29 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
8. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR L’ADHESIÓ AL CONTRACTE 

2018.02-D1 BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS 
NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 
2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. NÚM. EXP. 
1598/2018/eCOM 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Vilanova i la Geltrú al contracte basat (Exp. 
2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats 
per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els 
contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze 
mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents 
condicions econòmiques: 
 
Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 
 



 

 
 
 

7 
 

Lot 1                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 
 
Els imports prorratejats (càlcul inici a 1 d’octubre) segons els consums de l’any 2017 
són: 
 

 
 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic 
ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), 
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal 
a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).”. 
 
TRESORERIA 
 
9. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CORRECCIÓ ERROR MATERIAL EN 

L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ  DE LA TAXA ESCOMBRARIES 
DOMICILIÀRIES (LLOGATERS PUNT NET) 2017 APROVAT EN L’ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17-07-2018. NÚM. EXP. 814/2018-GES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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1. “Corregir l’import a subvencionar essent un total de 39,28 Euros, per ajut al 
pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) previst 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: 
 

Nom NIF Import 
Subvenció 

S. G., L. M. XXXXXX 39,28 

 
 
2. Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del Pressupost 
municipal de 2017. 
 
3. La notificació als interessats del corresponent acord de la Junta de Govern Local de 
concessió de l’ajut, haurà d’indicar que és tracta d’una subvenció pública que suposa un 
ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les 
seves declaracions tributàries, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), 
Impost Societats, o altres declaracions a que vingui obligat.”. 
 
10. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CORRECCIÓ ERROR MATERIAL EN 

L’IMPORT A RETORNAR APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31-
07-2018 . NÚM. EXP. 538/2018-GES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Corregir l’error material de la quantitat a retornar essent 1.531,61€ i no 1.718,14€, 
quedant la part resolutiva redactada de la manera següent: 
 
Estimar el Recurs de reposició interposat per N. D. V., amb NIF XXXXXX: 
 
a)  Reconèixer el dret a la devolució de 1.531,61€. 
b) Requerir perquè es presenti al Servei Municipal de Recaptació el document que 
s’adjunta a la present resolució, degudament complimentat pel titular dels rebuts i del 
compte bancari per tal de poder fer efectiva la transferència de l’import a retornar.”. 
 
11. APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2018 PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 

ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS 
ESPECIALS. NÚM. EXP. 000945/2018-GES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria 2018 per a la Concessió d’Ajuts Econòmics en els 
Tributs Municipals per Atendre Situacions Especials, que consten en l’annex I. Les 
bases que regulen aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de data 2 de juliol 
de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de juliol 
de 2018. 
 
SEGON.- Publicar aquesta convocatòria al BOPB i a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS).”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
  
12. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA.                            
NÚM. EXP. 432/2018/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 Pessebrista 
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 
 
Descripció: 
 
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA JGL DE DATA 25 DE 
SETEMBRE DE 2018 PER A L’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS ACTES I 
EXPOSICIONS DEL 75è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 
Data:  
......... 
Signataris: 
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L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
L'objecte del present conveni és establir les condicions per a l’execució i desenvolupament de 

la subvenció atorgada per la JGL de data 25 de setembre de 2018 per a l’organització i execució 

dels actes i exposicions del 75è aniversari de l’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú 

2018 

 
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 de 
11.850,00€. 

- Emmagatzemar correctament el material de l’associació. 
- Facilitar els espais d’exposició i de les activitats complementàries.  
- Garantir la celebració de l’activitat inclosa en el programa de les festes de 

Nadal i Reis, tot autoritzant la celebració del l’activitat. 
 
� Per part de l’ENTITAT 
 

- Organitzar les exposicions i activitats relacionades amb el 75è aniversari de 
l’associació, així com de les seves activitats anuals. 

- 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. 

- 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. 
- 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. 
 
Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2018. 
 

 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.  
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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 de onze mil 
vuit-cents cinquanta euros (11.850,00€), amb càrrec de la partida pressupostaria: 
31.3341.48914. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
13. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT AMICS DEL FERROCARRIL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ – AFEVI.  NÚM. EXP. 500/2018/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, BDNS 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 
 
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

I ELS AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRU – AFEVI 
PER A L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA JGL DE DATA 

25 DE SETEMBRE DE 2018 PER A LA GESTIÓ DEL CIRCUIT DE TRENS 
DEL PARC DE RIBES ROGES 2018 

Data:  
     
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
L'objecte del present conveni és establir les condicions per a l’execució i 
desenvolupament de la subvenció atorgada per la JGL de data 25 de setembre de 
2018 per la gestió dels circuits de trens del parc de Ribes Roges. per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
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- Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació  de 1.000,00€. 
- Facilitar el suport en el manteniment de les instal·lacions del parc de Ribes 
Roges. 
- Facilitar les infraestructures necessàries per l’organització d’activitats 
- Garantir la celebració de l’activitat tot autoritzant la seva autorització. 

 
� Per part de l’ENTITAT 
 

 - Donar a conèixer i promocionar les activitats del ferrocarril en totes les seves 
modalitats. 
- Mantenir l’estació de trens del parc de Ribes Roges i l’entorn que els envolta. 
- 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. 
- Sol·licitar l’activitat i infraestructura necessària, com a mínim un mes abans de 
l’acte per preveure el seu muntatge. 
- Organitzar la trobada anual de vaporistes 
- 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. 
- 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. 

 
En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part de la Amics del ferrocarril - 
AFEVI amb la signatura d’aquest 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 de mil euros 
(1.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48909 de Subvenció 
AFEVI. 
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SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
PARTICIPACIÓ 
 
14. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS AMB EL NÚMERO 

545  L’ASSOCIACIÓ ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (CREACIÓ DE LES 
CONDICIONS POLÍTIQUES I SOCIALS NECESSÀRIES PER A L’ASSOLIMENT 
I LA CONSTITUCIÓ DE L’ESTAT CATALÀ PROPI) NÚM. EXP. 232/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA amb el número 545. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
15. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS AMB EL NÚMERO 

546  L’ASSOCIACIÓ DAKINI DANCE, DANSES ÍNDIES I CREATIVA  (DIFUSIÓ 
DE LES DANSES I LA CULTURA ÍNDIES) NÚM. EXP. 247/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú l’ASSOCIACIO 
DAKINI DANCE, DANSES INDIES I CREATIVA amb el número 546. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS  
 
16. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 A 

FAVOR DE  ROCA GOMEZ,SL  PER OBRES “CIRCUIT DE CICLISME I                    
EDIFICI ADMINISTRATIU. FASE 1 CIRCUIT DE BICICLETES ”.                                    
NÚM. EXP. 19/2018/ePUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats el  mes 
de juliol de 2018, a favor de l’ empresa ROCA GOMEZ,SL  amb NIF B 08593543 per les 
obres del projecte “Circuit de ciclisme i edifici administratiu. Fase 1 Circuit de bicicletes” 
corresponent a la factura  nº R09/2 de data 13 de setembre de 2018, per import de 
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vuitanta-vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb vint-i-un  cèntims 88.984,21€                      
(73.540,67 € més 15.443,54 € del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50,3420,62201 (circuit de 
ciclisme)  del vigent Pressupost Municipal.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER R. R. M., PER A  
SUBSTITUIR COBERTA INCLINADA, COBERTA PORXO I LA COBERTA 
TORRATXA I IMPERMEABILITZAR 36,90M2 DE LA COBERTA PLANA DE 
L'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP  A C. ARQUEBISBE 
ARMANYÀ,   10. NÚM. EXP.: 001002/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. R. M., per a  SUBSTITUIR 
COBERTA INCLINADA, COBERTA PORXO I LA COBERTA TORRATXA I 
IMPERMEABILITZAR 36,90M2 DE LA COBERTA PLANA DE L'EDIFICI UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+2PP, a C. ARQUEBISBE ARMANYA,   10, 
(Exp.001002/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
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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.”.  
 
18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER S. R. M., PER A LA PRÒRROGA DE LA 
LLICÈNCIA EXP.000526/2010-OBR, PER A ACABAR LA CONSTRUCCIÓ DE 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP, SITUAT AL C. 
MIQUEL GUANSÈ,  4. NÚM. EXP.: 000828/2018-OBR // 000526/2010-OBR 

 

Amb el vot favorable dels assistents, amb l’abstenció del regidor F. Xavier Serra Albet 
de conformitat amb l’article 23 de la Llei 40/2015 de regim jurídic del sector públic, 
s’aprova el següent 
 
ACORD: 
 
“PRIMER- CONCEDIR la pròrroga de la llicència d’obres 000526/2010-OBR, sol·licitada 
per S. R. M., per a CONSTRUIR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP, situat al C. MIQUEL GUANSE, 4, (Exp. 000526/2010-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic  favorables, i amb les 
següents condicions particulars i generals: 
 
1. La pròrroga s’atorga pel termini que estableix la normativa urbanística vigent i amb 
les mateixes condicions generals i particulars que s’establien a la llicència per edificar  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a S. R. M..”. 
 

19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
LLICÈNCIA MUNICIPAL AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI SOL·LICITADA 
PER RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, PER A DUR A TERME  UN 
ESPECTACLE I ACTIVITAT RECREATIVA D’UN CAP DE SETMANA 
SOLIDARI, “PELS VALENTS” AL C. INDÚSTRIA 3, CANTONADA C. JOSEP 
JULIACHS I AV. EDUARD TOLDRÀ. 000021/2018-ACT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER.  Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i 
activitats recreatives extraordinàries, a RED GROUP & RESTAURANT, SL, per a la 
celebració d’un cap de setmana solidari, campanya “Pels Valents” de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, al carrer de la Indústria, 3, cantonada amb carrer Josep Juliachs i avinguda 
d’Eduard Toldrà, de conformitat amb els articles 108 al 117 del Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives (decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa 
aplicable, amb el següent detall: 
 
Superfície:     4101,69 m2 (espai principal activitat aire lliure: 1269, 88 m2) 
Aforament:    300 persones 
Dies:              29 i 30 de setembre 
Horari:           29 de setembre de 10:00 a 22:00 h 
                      30 de setembre de 10:00 a 21:00 h 
 
SEGON. Imposar les condicions i requeriments a què resta sotmesa la seva realització, 
com a mesures a adoptar en l’espai especificat per a fer aquest acte, per l’entitat 
organitzadora, RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, d’acord amb les 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. 

• Cal disposar del Pla d’Autoprotecció validat pels serveis tècnics municipals del 
protecció civil. 

• Cal disposar la documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris. 
• Cal disposar del certificat tècnic que acrediti el muntatge de l’inflable segons la 

normativa d’inflables UNE: EN 14960/2014. 
• Cal disposar la documentació que acrediti que la instal·lació elèctrica s’ha fet seguint 

el reglament electrotècnic de baixa tensió. 
• Acreditar la contractació de monitors  necessaris per l’ús de l’inflable i restants 

activitats recreatives. 
• Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 112/2010, 

articles 57 i 58. 
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010, que cobreixi 

totes les activitats recreatives, inclòs l’ús de l’inflable. 
• Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament serà inferior a 

les 300 persones. 
 

QUART. Notificar aquest acord al titular de l’activitat amb els recursos escaients.”. 
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20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. NÚM. EXP. D180925. 

 
ACTIVITATS 

Obres per adequació i instal·lacions de locals  

1- Sol·licitud presentada per CAFE AVALFER, SL, per fer obres d’ampliació dels 
serveis higiènics al local situat al Dic de Ponent. (926/18-OBR) 

 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS .DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
NÚM. EXP. CP180925. 

ACTIVITATS 
  
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

activitat de venda de roba al carrer de la Mercè, 7. (189/18-eact) 
 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

activitat de venda d’alimentació i begudes al carrer de la Llibertat, 128. (1873/18-
eact) 

 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

perruqueria al carrer Recreo, 67. (193/18-eact) 
 
REGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per VICSANEL ALUMINIS, SL, per 

instal·lar un taller de fusteria d’alumini a l’avinguda Eduard Toldrà, 38. (1/18-act) 
 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar un taller 

mecànic a l’avinguda Coll d’en Ferran, 35, bxs.6(230/15-ACT) 
 
REGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE NOM 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per canviar de nom un 

bar restaurant al carrer dels Escolapis, 5-7. (230/18) 
 
7- Comunicació prèvia d’obertura presentada per ABC 1973 NACAR, SL, per canviar 

de nom un bar restaurant al carrer Cuba, 4, bxs. (227/18-eact) 
 
8- Comunicació prèvia d’obertura presentada per PILLOW VILANOVA HOTEL, SL, 

per canviar de nom un hotel, al passeig Marítim, 88. (105/18-eact) 
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22. SERVEI JURÍDIC – ADMINISTRATIU. APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI DE 

DETALL DE L’HABITATGE SITUAT AL C. MIGUEL DE CERVANTES, 5 PER A 
LA RECULADA DE LA FAÇANA DE LES PLANTES PIS. NÚM. EXP. 
36/2018/eURB 

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

“PRIMER.- Aprovar inicialment l’Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel de 
Cervantes, 5 de Vilanova i la Geltrú, per a la reculada de la façana de les plantes pis, 
promogut per la Sra. L. R. i el Sr. W. C., i redactat per C. G., arquitecta col·legiada pel 
COAC amb número 59229-3 —membre de l’empresa ZEST Arquitectura Sostenible, 
S.L.P. de Barcelona—, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal incorporat 
a l’expedient, amb la condició de la presentació abans del tràmit d’aprovació definitiva 
d’un nou document refós que incorpori les següents prescripcions: 

1. Previ al tràmit d’aprovació definitiva, el propietari aportarà un nou document on 
se suprimeixi qualsevol referència, en la part escrita de les paraules “i natural” del 
títol del PECHPA, segons l’acord d’aprovació definitiva, de l’esmentat Pla Especial, 
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 25 de març de 1987. 

2. L’opció de recular l’edificació no donarà lloc a compensació de volums. 

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació 
pública pel termini de VINT (20) DIES, dins dels quals es podrà examinar l’expedient i 
presentar les al·legacions que es creguin pertinents. 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades a la 
Regidoria delegada en matèria d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores. 

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que siguin 
escaients.”. 
 
23. OFICINA LOCAL D’HABITATGE. APROVAR LA MEMÒRIA DEL SERVEI DE 

L’OLH ANY 2017. NÚM.EXP.829/2018/eAJT 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.-Aprovar la memòria del Servei de l’Oficina Local d’Habitatge de l’any 2017,  que 
s’adjunta a la proposta com annex. 
 
Segon.-Publicar la memòria per cada servei al WEB municipal durant el termini de 5 
anys.”. 
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PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
 
24. APROVAR LA PRÓRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER A L’IMPULS I CONSOLIDACIÓ DELS 
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA. NÚM. EXP. 861/2018/eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer. Prorrogar el conveni actual de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als 
Ajuntaments per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana per als 
anys 2019 i 2020. 
 
Segon. Modificar l’esmentat conveni  d’acord amb  les següents prescripcions: 
 
-Modificació de la Clàusula 2 de l’epígraf a) de l’apartat “Per part de la Diputació”: 
a) .......Aquest import està destinat a cobrir part de les despeses de la contractació 
de 37 hores i 30 minuts setmanals de professional/s de la mediació per donar suport al 
manteniment del servei de mediació durant els anys 2019 i 2020”  
-Modificació de la Clàusula 2 epígraf d) de l’apartat “Per part de l’ens destinatari”: 
“d) Contractar i/o disposar d’un/uns professional/s de la mediació un mínim de 37 hores 
i 30 minuts setmanals, d’acord amb el que s’indica a la taula de l’apartat primer de la 
part resolutiva del present decret, durant la vigència del mateix. En el cas que el servei 
es presti amb empresa externa caldrà prorratejar les hores de vacances durant la resta 
de mesos de l’any per tal de donar compliment a les hores setmanals mínimes en 
còmput anual (hores/setmanals x 52 setmanes). 
 
En el cas que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1 caldrà contractar 
i justificar el compliment de les hores setmanals conveniades segons el calendari laboral 
sense que calgui prorratejar les hores de vacances.” 
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-Modificació de la Clàusula 5.5 
 
“Certificat del secretari on consti si el servei de mediació ha estat obert 
ininterrompudament i/o els mesos en que ha estat obert, el seu horari d’obertura i les 
hores setmanals i anuals de contractació al/s professional/s de mediació. Així mateix cal 
que consti si el/s professional/s de mediació ha/n estat contractat/s amb empresa 
externa o bé són personal propi de l’ens local.” 
 
Tercer.- En conseqüència el text refós del Conveni quedarà aprovat amb el text que 
s’adjunta. 
 
Quart. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les seves 
modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
el que estableixen els art. 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 per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
Descripció:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER A L’IMPULS I CONSOLIDACIÓ DELS SERVEIS DE 
MEDIACIÓ CIUTADANA 
Data: (data de signatura) 
 

Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
Per part de la Diputació: 
La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs Aportació de la Diputació 
(EUR)  Aplicació pressupostària  

  Suport econòmic 57.000,00 €   
 

 
 Aportar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’import de CINCUANTA-SET MIL EUROS 

(57.000,00€) en concepte de suport econòmic, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
__________ del pressupost de la corporació dels exercicis 2019 i 2020 –imputació del 50% 
de l’import del suport econòmic a cadascun d’ells-. Aquest import està destinat a cobrir part 
de les despeses de la contractació de 37 hores i 30 minuts setmanals de professional/s 
de la mediació per donar suport al manteniment del servei de mediació durant els anys 
2019 i 2020. 
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 Oferir suport tècnic als ens locals en la definició de les tasques, el model organitzatiu del servei 
de mediació; i en altres temes com ara: indicadors, l’avaluació del servei, etc. 

 Realitzar el seguiment i suport professional als equips, facilitant el treball en xarxa. 
 

 Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació ciutadana. 

 Proporcionar instruments de control tècnic de la qualitat per a la millora i la innovació dels 
serveis de mediació. 

Per part de l’ens destinatari: 

 La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 

 Posar al servei de la ciutadania un servei de mediació que treballi per afavorir la convivència, 
oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixin en el 
municipi, a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, 
de forma transversal i cooperativa, fomentant la sensibilització i la formació. 

 El servei de mediació ha de ser gratuït i obert al públic, garantint l’atenció a la ciutadana durant 
tot el període de vigència del conveni, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 
2018. En el cas que de forma extraordinària el Servei hagi de tancar, s’haurà de comunicar de 
manera formal al Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de  la Diputació de 
Barcelona.  

 Contractar i/o disposar d’un/uns professional/s de la mediació un mínim de 37 hores i 30 minuts 
setmanals, d’acord amb el que s’indica a la taula de l’apartat primer de la part resolutiva del 
present decret, durant la vigència del mateix. En el cas que el servei es presti amb empresa 
externa caldrà prorratejar les hores de vacances durant la resta de mesos de l’any per tal de 
donar compliment a les hores setmanals mínimes en còmput anual (hores/setmanals x 52 
setmanes).   
 
En el que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1 caldrà contractar i justificar 
el compliment de les hores setmanals conveniades segons el calendari laboral sense que 
calgui prorratejar les hores de vacances.  

 Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per tal que el/els professional/s de la 
mediació puguin desenvolupar la seva tasca durant l’exercici 2019 i 2020. 

 Fer tasques de difusió de l’existència i oportunitats que ofereix el servei, tant dins l’Ajuntament 
com a la ciutadania.  

g) Fer constar a la web de l’ens local, en un lloc prou visible, l’existència del servei, l’horari, 
l’emplaçament i una breu descripció de les seves funcions i del tipus de casos que atén.  

h) Comunicar qualsevol canvi en l’equip de mediació.  

 Participar en espais de debat, formació o jornades on poder explicar aquesta experiència, si 
s’escau, i a petició de la Diputació de Barcelona. 

 Emplenar la fitxa de seguiment de l’actuació realitzada, segons el model que li facilitarà el 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, i remetre-la al servei dins el termini 
establert, per tal de poder efectuar els controls tècnics de qualitat de la tasca efectuada, 
acordats amb la Diputació de Barcelona.  
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k) Lliurar al Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de 
Barcelona un mínim de 3 experiències escrites on es descrigui, sense referències personals, 
conflictes interessants que han arribat al servei de mediació, com s’han abordat, quines 
actuacions i enfocaments han estat positius i què no ha funcionat bé. L’ objectiu d’això és crear 
una base de dades de casos pràctics que puguin servir a tots els ajuntaments i consells 
comarcals. 
 

 Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es presentin, 
l’anagrama i el logotip de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i logos que siguin escaients 

m) Afavorir la participació dels professionals en les accions formatives que s’ofereixen a l’efecte 
des de la Diputació de Barcelona.         
 

Vigència: (data finalització del conveni) 
 
31 de desembre de 2020 

 
 
Sisè Autoritzar a l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui necessària 
per a la formalització d’aquest acord. 
 
Setè. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.”. 
 

 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.18 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana      Marcel·lí Pons Duat 
 


