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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 12 DE MARÇ DE 2019 
 
Acta núm. 10 
 
Assistents: 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ  (Comunicació) 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: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 05 DE 

MARÇ DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 05 de març 
de 2019. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI D’ASSEGURANCES DE L’AJUNTAMENT, DELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS I DE LES EMPRESES MUNICIPALS. NÚM. EXP. 000022/2014-
CONT 

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

ACORD: 
 
“PRIMER. Disposar la continuació per la prestació del contracte del servei 
d’assegurances de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (lot 8), expedient 022/2014-
CONT i referenciat en el punt II de la Relació de Fets, amb l’entitat AIG Europe, SA, amb 
CIF W0186206I, amb domicili al Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid, que queda 
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subrogada en tots els drets i obligacions que dimanen del contracte per fusió de 
l’empresa contractista inicial AIG Europe Limited, S.A. 
 
SEGON. Notificar el present acord a AIG Europe, SA.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCADAL DEL CENTRE DELS 
DISSABTES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000020/2015/CONT 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del servei de vigilància 
i control del Mercadal del Centre dels dissabtes de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un 
any més, de l’1 d’abril del 2019 al 31 de març de 2020, amb l’empresa BARNA 
PORTERS, SL, per un import anual màxim total de 18.720,00 € de base imposable més 
3.931,20 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 22.651,20 €, tenint en 
compte la seva oferta econòmica de 12,00 € / hora.  
L’import corresponent a l’any 2019 serà de 14.040,00€ de base imposable més 
2.948,40€ corresponents al 21% d’IVA, mentre que l’import corresponent a l’any 2020 
serà de 4.680,00€ de base imposable i 982,90€ d’IVA. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4312.2120201 Manteniment Mercadals, del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar l’acord a l’empresa BARNA PORTERS, SL. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 30/2019, DE 

20/2/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE 
BARCELONA, EN RECURS ORDINARI 170/2013 B, INTERPOSAT PER 
FALDUR SOL, SL.  (EXP. 353/2013-GES). NÚM. EXP. 24/2019/ESEC 

 
“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 170/2013 B 
 
Núm. i data sentència: 20 de febrer de 2019 
  
Part actora  : FALDUR SOL, SL  
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Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu del recurs de 

reposició interposat contra la resolució de l’ajuntament per 
la qual es requereix a l’entitat FALDUR SOL, SL el 
pagament de la quantitat de 747900.51 euros. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs.  
  
 Condemna a costes a la part actora. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució que no és ferma, s’hi pot 

interposar  recurs d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
  
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU HABITATGE DEL 
CARRER MÈLIES, 54, PER CULPA DELS ARBRES DE LA VORERA DEL 
CARRER.  IMPORT 1620 EUROS. NÚM. EXP. 000160/2017-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la senyora amb DNI XXXXXX, 
en la quantitat de MIL SIS-CENTS VINT EUROS (1620 €) pels danys soferts, els quals 
aniran a càrrec de Zurich Insurance PLC. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de Tresoreria 
i Intervenció d’aquest Ajuntament.”. 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
DELS COTXES, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 13 DE SETEMBRE 
DE 2018.  IMPORT 249 EUROS. NÚM. EXP. 000147/2018-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
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INTERVENCIÓ 
 
7. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/51 I F/2019/06.  NÚM. EXP. 17/2019-EINT. 
 

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

ACORD 
 
-2PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/51 i 2019/06 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/51 i 2019/06 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
8. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR LA RETENCIÓ DE CRÈDIT A 

FAVOR DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA PEL SERVEI DE NOTIFICACIONS 
DE L’ANY 2019 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
186/2019/EAJT 

 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Fer la retenció de crèdit per la quantitat de 78.650,00€ (IVA inclòs) 
(Setanta vuit mil sis- cents cinquanta euros, amb l’IVA inclòs) en concepte de 
prestació del servei de notificació administrativa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per l’any 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2220100 
“Despeses servei postal” del pressupost vigent. 
 
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.”. 
 
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
9. ESTADÍSTICA I PADRÓ. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE 

COL·LEGIS ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS I PARLAMENT 
EUROPEU. NÚM. EXP. 54/2019/EEST . 

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

ACORD 
 
“Primer.- Traslladar els Col·legis electorals que pertanyen als districtes 4 secció 4 
meses A – B  a La Plataforma. Centre Multiserveis, Carrer de Sant Josep, 19-22. 
 
Segon.-: Aprovar els límits de les seccions Electorals, els seus locals i les meses 
corresponents als col·legis electorals per a les properes Eleccions Municipals i al 
Parlament Europeu  que tot seguit es relacionen: 
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Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
1 1 A A  - K    Institut Manuel de Cabanyes Av. Francesc Macià, 110 
1 1 B L  -  Z Institut Manuel de Cabanyes  Av. Francesc Macià, 110 
1 2 U A  - Z     Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 3 A A  - K    Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 3 B L  -  Z Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 4 U A  - Z     Biblioteca Joan Oliva               Pl. Vila, 13 
1 5 U A  - Z     Biblioteca Joan Oliva               Pl. Vila, 13 
1 6 A A  - K    IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 6 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 

1 7 A A  - K    Centre Cívic La Geltrú 
Pl.Associació d'Alumnes 
Obrers,1 

1 7 B L  -  Z Centre Cívic La Geltrú 
Pl.Associació d'Alumnes 
Obrers,1 

1 8 A A  - K    IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 8 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 

1 9 A A  - K    Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

1 9 B L  -  Z Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

1 10 A A  -  K    Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 

1 10 B 
L   - Z  
-      Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà,66 

1 11 A A  -  K    Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

1 11 B 
L   - Z  
-      Escola L’Aragai 

Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

      
 
 
Districte 

 
 
Secció 

 
 
Mesa 

 
 
Lletres 

 
 
Local electoral 

 
 
Adreça local electoral  

2 1 A A  -  F    
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) 

Carrer Magatzems Nous, 
17 

2 1 B G -   O 
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) 

Carrer Magatzems Nous, 
17 

2 1 C P -   Z 
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) 

Carrer Magatzems Nous, 
17 

2 2 A A  - K    IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
2 2 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
2 3 A A  - K    IMET ( antic CFO La Paperera)  Carrer Unió, 81 
2 3 B L  -  Z IMET ( antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
2 4 A A  - K    Casa del Mar Pg. Marítim, 63 
2 4 B L  -  Z Casa del Mar Pg. Marítim, 63 
2 5 U A -  Z Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
2 6 A A  - K    Escola Canigó Canigó, 4 
2 6 B L -  Z     Escola Canigó Canigó, 4  
2 7 A A  - K    Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28  
2 7 B L  -  Z Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
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3 1 U A  - Z     Casa Bultó ( Antics Jutjats ) Carrer de Sant Joan 31 

3 2 U A  - Z     Centre Cívic La Geltrú 
Pl.Associació d'Alumnes 
Obrers,1 

3 3 U A  - Z     
Escola i Conservatori  de Música 
Mestre Montserrat Carrer Escorxador, 4 

3 4 A A  - K    Escola Ginesta  
Av. Vilafranca del 
Penedès, 1 

3 4 B L  -  Z Escola Ginesta  
Av. Vilafranca del 
Penedès, 1 

3 5 U A  - Z     Centre Cívic Tacó  
Av. Vilafranca Penedès, 
26 

      
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
4 1 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer de Sant Joan 31 
4 2 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer de Sant Joan 31 

4 3 U A  - Z     
Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat Carrer Escorxador,4 

4 4 A A  - K    
La Plataforma. Centre 
Multiserveis 

Carrer de Sant Josep, 16-
22 

4 4 B L  -  Z 
La Plataforma. Centre 
Multiserveis 

Carrer de Sant Josep, 16-
22 

4 5 A A  - K    
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància  Carrer Pare Garí, 1 

4 5 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 6 A A  - K    Centre Cívic Sant Joan Carrer  Josep Coroleu, 68 
4 6 B L  -  Z Centre Cívic Sant Joan Carrer  Josep Coroleu, 68 

4 7 A A  - F     
Centre Cívic La Collada-Sis 
Camins  Carrer Turbina, 19 

4 7 B G -  O 
Centre Cívic La Collada-Sis 
Camins Carrer Turbina, 19 

4 7 C P  -  Z 
Centre Cívic La Collada-Sis 
Camins  Carrer Turbina, 19 

4 8 U A  - Z     Centre Cívic Sant Joan 
Carrer de Josep Coroleu, 
68 

4 9 U A  - Z     Institut Manuel de Cabanyes      Av. Francesc Macià, 110  

4 10 A A  - K    Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

4 10 B L  -  Z Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

4 11 A A  - K    
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 11 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 12 A A  - K    
Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas 

Carrer Doctor Zamenhof, 
30 

4 12 B L  - Z     
Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas 

Carrer Doctor Zamenhof, 
30 

4 13 U A  - Z     Centre Cívic Molí de Vent Carrer de l'Aigua, 203 

4 14 A A  - K    Escola Cossetània 
Carrer Doctor Zamenhof, 
55 
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4 14 B L  -  Z Escola Cossetània 
Carrer Doctor 
Zamenhof,55 

4 15 A A  - K    
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància  Carrer Pare Garí, 1 

4 15 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 16 U A  -  Z Escola Cossetània 
Carrer Doctor 
Zamenhof,55 

          
 
Tercer.-. Comunicar a la Delegació de l’Oficina del Cens Electoral el llistat dels districtes, 
seccions meses i locals electorals proposats per aquest ajuntament.”. 
 
10. ESTADÍSTICA I PADRÓ. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DEL 

COL·LEGIS ELECTORALS ELECCIONS GENERALS. NÚM. EXP. 
59/2019/EEST . 

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

 
ACORD 
 
“Primer.- Traslladar els Col·legis electorals que pertanyen als districtes 4 secció 4 
meses A – B  a La Plataforma. Centre Multiserveis, Carrer de Sant Josep, 19-22. 
 
Segon.-: Aprovar els límits de les seccions Electorals, els seus locals i les meses 
corresponents als col·legis electorals per a les properes Eleccions Generals  que tot 
seguit es relacionen: 
 

Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
1 1 A A  - K    Institut Manuel de Cabanyes Av. Francesc Macià, 110 
1 1 B L  -  Z Institut Manuel de Cabanyes  Av. Francesc Macià, 110 
1 2 U A  - Z     Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 3 A A  - K    Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 3 B L  -  Z Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 4 U A  - Z     Biblioteca Joan Oliva               Pl. Vila, 13 
1 5 U A  - Z     Biblioteca Joan Oliva               Pl. Vila, 13 
1 6 A A  - K    IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 6 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 

1 7 A A  - K    Centre Cívic La Geltrú 
Pl.Associació d'Alumnes 
Obrers,1 

1 7 B L  -  Z Centre Cívic La Geltrú 
Pl.Associació d'Alumnes 
Obrers,1 

1 8 A A  - K    IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 8 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 

1 9 A A  - K    Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

1 9 B L  -  Z Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

1 10 A A  -  K    Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 10 B L   - Z  -     Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà,66 
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1 11 A A  -  K    Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

1 11 B L   - Z  -     Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

      
 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  

2 1 A A  -  F    
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) 

Carrer Magatzems Nous, 
17 

2 1 B G -   O 
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) 

Carrer Magatzems Nous, 
17 

2 1 C P -   Z 
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) 

Carrer Magatzems Nous, 
17 

2 2 A A  - K    IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
2 2 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
2 3 A A  - K    IMET ( antic CFO La Paperera)  Carrer Unió, 81 
2 3 B L  -  Z IMET ( antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
2 4 A A  - K    Casa del Mar Pg. Marítim, 63 
2 4 B L  -  Z Casa del Mar Pg. Marítim, 63 
2 5 U A -  Z Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
2 6 A A  - K    Escola Canigó Canigó, 4 
2 6 B L -  Z     Escola Canigó Canigó, 4  
2 7 A A  - K    Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28  
2 7 B L  -  Z Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
3 1 U A  - Z     Casa Bultó ( Antics Jutjats ) Carrer de Sant Joan 31 

3 2 U A  - Z     Centre Cívic La Geltrú 
Pl.Associació d'Alumnes 
Obrers,1 

3 3 U A  - Z     
Escola i Conservatori  de Música 
Mestre Montserrat Carrer Escorxador, 4 

3 4 A A  - K    Escola Ginesta  
Av. Vilafranca del 
Penedès, 1 

3 4 B L  -  Z Escola Ginesta  
Av. Vilafranca del 
Penedès, 1 

3 5 U A  - Z     Centre Cívic Tacó  
Av. Vilafranca Penedès, 
26 

      
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
4 1 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer de Sant Joan 31 
4 2 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer de Sant Joan 31 

4 3 U A  - Z     
Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat Carrer Escorxador,4 

4 4 A A  - K    La Plataforma. Centre Multiserveis 
Carrer de Sant Josep, 16-
22 

4 4 B L  -  Z La Plataforma. Centre Multiserveis 
Carrer de Sant Josep, 16-
22 

4 5 A A  - K    
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància  Carrer Pare Garí, 1 

4 5 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 
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4 6 A A  - K    Centre Cívic Sant Joan Carrer  Josep Coroleu, 68 
4 6 B L  -  Z Centre Cívic Sant Joan Carrer  Josep Coroleu, 68 

4 7 A A  - F     
Centre Cívic La Collada-Sis 
Camins  Carrer Turbina, 19 

4 7 B G -  O 
Centre Cívic La Collada-Sis 
Camins Carrer Turbina, 19 

4 7 C P  -  Z 
Centre Cívic La Collada-Sis 
Camins  Carrer Turbina, 19 

4 8 U A  - Z     Centre Cívic Sant Joan 
Carrer de Josep Coroleu, 
68 

4 9 U A  - Z     Institut Manuel de Cabanyes      Av. Francesc Macià, 110  

4 10 A A  - K    Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

4 10 B L  -  Z Escola L’Aragai 
Carrer Doctor Zamenhof, 
20 

4 11 A A  - K    
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 11 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 12 A A  - K    
Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas 

Carrer Doctor Zamenhof, 
30 

4 12 B L  - Z     
Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas 

Carrer Doctor Zamenhof, 
30 

4 13 U A  - Z     Centre Cívic Molí de Vent Carrer de l'Aigua, 203 

4 14 A A  - K    Escola Cossetània 
Carrer Doctor Zamenhof, 
55 

4 14 B L  -  Z Escola Cossetània 
Carrer Doctor 
Zamenhof,55 

4 15 A A  - K    
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància  Carrer Pare Garí, 1 

4 15 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a 
la Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 16 U A  -  Z Escola Cossetània 
Carrer Doctor 
Zamenhof,55 

          
 

Tercer.-. Comunicar a la Delegació de l’Oficina del Cens Electoral el llistat dels districtes, 
seccions meses i locals electorals proposats per aquest ajuntament.”. 
 
ALCALDIA – PRESIDÈNCIA 
 
11. ALCALDIA I PROTOCOL. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA PER 

TAL DE CONCEDIR L’HONOR DE FILL PREDILECTE AL SR. C. M.I M.. NÚM. 
EXP. 1/2019/EALC 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local i a la Junta de Portaveus la petició 
d’atorgar l’honor de Fill Predilecte al Sr. C.r M. i M.. 
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C. M. i M., sacerdot i historiador amb una  llarga activitat en el camp de la cultura, la 
historiografia i l’acció social. La seva tasca, en tot moment, ha anat acompanyada d’un 
clar compromís amb Vilanova i la Geltrú, incidint  amb el seu treball i la seva vàlua 
personal en la cohesió social de la ciutat fent present els seus valors col·lectius. 
 
Ha exercit sempre la condició de vilanoví i és un referent de la cultura local. Rigorós, 
constant, amb esperit de servei, dedicat al món de la història, la investigació i l’acció 
social, ha treballat amb una extraordinària vocació per la  preservació del patrimoni 
històric, projectant-lo al país a través dels seus estudis i les seves publicacions. 
 
En base a aquestes consideracions valorem deixar testimoni de l’agraïment col·lectiu 
concedint aquest honor en nom de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Designar a la C.I. de Polítiques de Ciutadania, per a que estudiï i prengui 
coneixement en el sí de la comissió, de l’expedient. 
 
TERCER. Designar  el Gabinet d’Alcaldia  i Protocol per a que estudiï i iniciï un seguit 
de consultes i informacions entre diferents persones, entitats i institucions de la ciutat, 
per tal de conèixer l’opinió social que mereix aquesta iniciativa, així com les accions que 
calguin per a la finalització del mateix expedient.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
12. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 92, PER 
A  INSTAL·LAR ASCENSOR A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
DE PB+4PP  A AV. FRANCESC MACIÀ,   92 NÚM. EXP. 000221/2019-OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. AV. 
FRANCESC MACIA, 92, per a  INSTAL·LAR ASCENSOR A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+4PP, a AV. FRANCESC MACIA,   92, (Exp.000221/2019-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. S’haurà de dotar a l’escala de les instal·lacions d’enllumenat d’emergència i 
d’extintors. La cambra de maquinària d’ascensor s’ubicarà preferentment a la coberta o 
a l’ultima planta de l’edifici. En cas que s’hagi de situar en altres plantes, es sectoritzarà 
com a local de baix risc. 

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. 
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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. 

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. 
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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.”.  
 
13. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. ACCEPTAR LA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA 

PRESENTADA PER M. A. P., DE LA LLICÈNCIA PER A CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP AMB UN COS AUXILIAR I 
PISCINA, A L’AV. TERME,  18, QUE HAVIA ESTAT ATORGADA PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2017 NÚM. EXP. 
000434/2017-OBR 

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

ACORD:   
 
“PRIMER-  ACCEPTAR LA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA presentada per M. A. P., de 
la llicència per a construir un habitatge unifamiliar aïllat de PB+1PP, amb un cos auxiliar 
i piscina, situat a l’avinguda del Terme, 18 (Exp.000434/2017-OBR), que havia estat 
atorgada per la Junta de Govern Local del dia 18 de juliol de 2018, i declarar per 
decaiguts els drets de dita llicència d’obres. 
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència M. A. P. i al departament 
municipal de Gestió Tributària, als efectes de que es faci el retorn, si s’escau, de les 
quantitats abonades per a la tramitació de l’expedient de la llicència d’obres, 
corresponent a la liquidació TXUR-AU-202150532.”. 
 
14. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER EVA M. S. L., PER A  ENDERROCAR 
EDIFICACIÓ EXISTENT EN LA PARCEL·LA I CONSTRUIR UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB  A AV. SOMELLA,    9.  NÚM. EXP. 001365/2018-
OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. M. S. L., per a  
ENDERROCAR EDIFICACIÓ EXISTENT EN LA PARCEL·LA I CONSTRUIR UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB, a AV. SOMELLA,    9, (Exp.001365/2018-
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 d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

3. Segons l’article 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 es condició necessària la presentació de: 

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

• 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 informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

4. 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. 

5. 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. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  
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La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

9. 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 .”. 
 
15. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER M. M. B. D. C., PER A  REFORMAR AMB 
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP+PSCO  A RBLA. PRINCIPAL,   77.  NÚM. EXP. 
001414/2018-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. B. D. C., per a  
REFORMAR AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP+PSCO, a RBLA. PRINCIPAL,   77, (Exp.001414/2018-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 les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament còpia visada de tant 
de l’assumeix de l’arquitecte com còpia visada de projecte. 

2. 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. 
Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment de 
l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

3. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú” 
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A. Segons l’article 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 es condició necessària la presentació de: 

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

• 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 informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

4. Tal i 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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. 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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9. 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 

13. 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.”.  
 
16. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190312. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per F. M. A., per arranjar l’arrebossat de la façana dels punts 
2 i 3 del pressupost aportat i DENEGAR el punt 1 del pressupost, al Sec. Masia 
Xicarro (1403/2018-OBR) 

2. Id. per F. M., per a reformar l’interior de l’habitatge amb canvi de distribució interior 
amb estintolament d’una paret del menjador i modificar dos buits de façana, al C. 
Domènech i Montaner, 9 (1450/2018-OBR) 

3. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir rasa de connexió de gas, al C. Riu 
Tajo, 28 (1104/2018-OBR).”. 

17. OFICINA LOCAL D’HABITATGE. ACORDAR LA COORDINACIÓ ENTRE 
ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D'OFICINES LOCALS 
D'HABITATGE I BORSA DE MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, A LA MATEIXA LOCALITAT. NÚM. EXP. 1091/2018/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la subscripció, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i el Consell 
Comarcal del Garraf, d’un ACORD DE COORDINACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS 
LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES LOCALS D’HABITATGE I BORSA DE 
MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A LA MATEIXA 
LOCALITAT. 
 
Segon.- Disposar la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
Tercer.-Aprovar la següent Fitxa-Extracte del conveni, per tal de facilitar la publicació 
de les dades: 
 
FITXA-EXTRACTE DEL CONVENI 

Descripció: ACORD DE COORDINACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS 
QUE DISPOSEN D’OFICINES LOCALS D’HABITATGE I BORSA DE MEDIACIÓ EN 
CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A LA MATEIXA LOCALITAT, 
subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell comarcal del 
Garraf, per a l’any 2019 

Data: 31/12/2018 

Signataris:  Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i Glòria Garcia Prieto, presidenta del Consell Comarcal del Garraf. 

Objecte: Establir els termes, les condicions i el sistema de coordinació entre les 
Oficines/Borses municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els 
serveis i activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients del 
municipi/comarca per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, 
amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis 
d’habitatge mitjançant una finestreta única.  
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Drets i Obligacions:  

 Obligacions de l’Ajuntament  

1. Centrar la seva activitat en la gestió i tramitació d’expedients que corresponguin a la 
població i als habitatges de l’àmbit territorial del municipi. 

2. Continuar gestionant els expedients d’habitatge iniciats anteriorment a la subscripció 
del present acord, des de la mateixa oficina que va iniciar el tràmit, independentment de 
l’àmbit territorial a què corresponguin,  fins a la seva finalització, i arxiu del corresponent 
expedient. 

Obligacions del Consell Comarcal del Garraf 
1. Centrar la seva activitat en la gestió i tramitació d’expedients que corresponguin a la 
població i als habitatges de la resta de municipis de la comarca. 

2. Continuar gestionant els expedients d’habitatge iniciats anteriorment a la subscripció 
del present acord, des de la mateixa oficina que va iniciar el tràmit, independentment de 
l’àmbit territorial a què corresponguin,  fins a la seva finalització, i arxiu del corresponent 
expedient. 

Vigència: 31/12/2019 

Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Cinquè.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.”. 
 

18. OFICINA LOCAL D’HABITATGE. APROVAR EL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ I D'ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT RELATIU A L'OFICINA 
LOCAL D'HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER L'ANY 2019. 
NÚM. EXP. 1093/2018/EAJT 

 

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

ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2019, relatiu 
a l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest municipi, en els termes exposats en el document 
del Conveni que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon.- Disposar la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
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Tercer.-Aprovar la següent Fitxa-Extracte del conveni, per tal de facilitar la publicació 
de les dades: 
 
FITXA-EXTRACTE DEL CONVENI 

Descripció: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, RELATIU A 
L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2019 

Data: 31/12/2018 

Signataris:  Judith Gifreu i Font, Directora de l’Agència de l’Habitatge de  Catalunya i 
Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Objecte: Establir els termes i les condicions de  col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses 
tasques de competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret 
a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 24 de maig. 

Drets i Obligacions:  

 Obligacions de l’Ajuntament  

1. Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal 
tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les 
funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a: 

a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina. 

b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així com els 
accessos a les plataformes electròniques de tramitació de les administracions públiques 
que es requereixen per a la tramitació dels expedients. 

c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que, com 
a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i la coordinació 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques 
administratives i d’una persona per a les funcions tècniques i/o socials de 
l’Oficina/Borsa. 

d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit 
poblacional i, especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i prestacions en 
què es concentra la màxima activitat i afluència ciutadana. 

e) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del 
Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals que 
disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la 
mateixa localitat, i donar-ne compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de 
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la signatura del present conveni.  Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació 
entre les Oficines/Borses municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint 
els serveis i activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients del 
municipi/comarca per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, 
amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge 
mitjançant una finestreta única 

2. Realitzar les següents funcions: 

a) Funcions d’informació i atenció ciutadana 

a.1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al 
dret a l’habitatge, incloent entre d’altres qüestions: 

a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 

a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb protecció oficial. 

a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de l’habitatge 
derivades de situacions d’emergència social 

a.1.4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que facilita la 
Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

a.2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i 
inclouen: 

a.2.1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts, a les 
eines informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i 
gestionar els serveis d’habitatge 

a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels 
requeriments o deficiències documentals. 

a.2.3.El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

b) Funcions de gestió d’activitats i serveis 

b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 

b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. 
També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin 
planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el 
compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del 
procés reconegut. 
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b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció tècnica 
d’edificis / Informe intern d’idoneïtat) 

b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i 
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, 
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i 
valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals. 

b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge 

b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer que 
inclou la gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució 

b.2.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a 
l’habitatge, per a problemàtiques en situacions d’emergència 

3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a 
disposició de les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada de les sol·licituds 
com de la tramitació i gestió d’expedients. 

4. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aplicar 
les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la tramesa de sol·licituds 
i documentació presentada en l’Oficina/Borsa, amb els procediments de l’administració 
electrònica habilitats. 

5. Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol 
addicional a aquest conveni, en el qual es concreti: 

a) Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació amb la 
seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit 
i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres. 

b) La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats 
en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les 
activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any 

6. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació 
final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 

7. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on 
s’ubica l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions 
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 

8. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o 
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat 
del servei. 
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9. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació 
de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa. 

10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de 
seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer 
constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es 
puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui 
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 

12. Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o altres organismes públics. En especial, cooperar, quan correspongui, en les 
auditories que l’Agència programa anualment, així com en l’obtenció de qüestionaris de 
satisfacció ciutadana, amb la finalitat d’introduir millores en la prestació dels serveis. 

13. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 

13.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin, procedents 
d’altres administracions o entitats públiques o privades. 

13.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 

Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts d’habitatge en 
tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de 
rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el 
Pla per al dret a l’habitatge, i sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a 
les quals s’estableix la col·laboració. 
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i 
promoure programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques 
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 
 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de 
desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració 
d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment. 
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de 
relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a 
millorar. 
 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 
conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. 
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Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat 
per finançar les obligacions que se’n deriven. 
 
Vigència: 31/12/2019 

 
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Cinquè.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.”. 
 

19. OFICINA LOCAL D’HABITATGE. APROVAR EL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER 
SOCIAL D'HABITATGES, PER L'ANY 2019. NÚM. EXP. 1095/2018/EAJT 

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

 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2019, relatiu 
al Programa de mediació en lloguer social d’aquest municipi, en els termes exposats en 
el document d’addenda que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon.- Disposar la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
Tercer.-Aprovar la següent Fitxa-Extracte del conveni, per tal de facilitar la publicació 
de les dades: 
 
FITXA-EXTRACTE DEL CONVENI 

Descripció: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIO EN LLOGUER SOCIAL D’AQUEST MUNICIPI, PER A 
L’ANY 2019 

Data: 31/12/2018 

Signataris:  Judith Gifreu i Font, Directora de l’Agència de l’Habitatge de  Catalunya i 
Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Objecte: Establir els termes i les condicions de  col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses 
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tasques de competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret 
a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 24 de maig. 

Drets i Obligacions:  

 Obligacions de l’Ajuntament  

1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal 

tècnic i administratiu suficient que haurà de tenir la formació necessària per 

realitzar les funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a: 

a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de 

la Borsa. 

b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i 

tramitacions relacionades amb el conveni, com ara l’equipament 

informàtic adequat. 

c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de la Borsa 

que, com a mínim, seran d’una persona responsable de la Borsa i la 

coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’una persona 

per a les tasques administratives, i d’una persona per a les funcions 

tècniques de la Borsa. 

d) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 

de maig del Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre 

administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne 

compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura 

del present conveni. 

Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les 

Oficines/Borses ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i 

activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients 

del municipi per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del 
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territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar 

l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única. 

2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen: 

a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que 

inclouen la mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la 

vigència del contracte de lloguer. 

b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, 

l’acompanyament en la cerca d’habitatge i també durant la vigència del 

contracte de lloguer. 

3. Realitzar funcions de mediació, que inclouen: 

a) La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un 

preu assequible. 

b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres. 

c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del 

programa de mediació. 

d) El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers. 

4. Portar a terme totes les funciones establertes en el manual de gestió del 

Programa de Mediació per el lloguer social, utilitzant els mitjans i les eines 

informàtiques que posa a la seva disposició l’Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya. 

5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya una memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà 

especificar els aspectes relatius al funcionament, l’organització, els horaris 

d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també el nombre 

d’actuacions relaciones amb els programes socials d’habitatge, de cada 

anualitat. 

6. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes 
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o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la 

qualitat del servei. 

7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes 

socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la 

formació del personal de la Borsa i per a la coordinació dels serveis de 

mediació d’habitatges amb finalitats socials. 

8. Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en les accions de 

seguiment i control que es puguin programar des de les diferents unitats. En 

especial, cooperar, quan correspongui, en les auditories anuals a Oficines i 

Borses que l’Agència consideri oportú programar, així com en l’obtenció de 

qüestionaris de satisfacció ciutadana, quan es requereixi. 

9. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 

9.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que la Borsa rebi, procedents 

d’altres administracions o entitats públiques o privades. 

9.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 

10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que 

haurà de seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la 

Generalitat, i fer constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres 

materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina 

Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya. 

11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 

Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes socials 

d’habitatge que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge. 
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2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte 

desenvolupament de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels 

programes socials d’habitatge. 

3. Assessorar al personal de les Borses en tot el referent desenvolupament 

dels programes la resolució de conflictes i de les casuístiques que es 

produeixen en la gestió diària. 

4. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a la Borsa i 

promoure programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les 

tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

5. Facilitar l'accés i la formació necessària per la utilització dels programes 

informàtics o altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme la gestió 

dels habitatges objecte d’aquest conveni. 

6. Fer el seguiment i valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit dels 

programes socials d’habitatge. 

Vigència: 31/12/2019 

 
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Cinquè.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.”. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.50 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 
 


