ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 30 DE JULIOL DE 2019
Acta núm. 25
Assistents:

OLGA ARNAU SANABRA
JORDI MEDINA ALSINA
BLANCA ALBÀ PUJOL
MARTA JOFRA SORA
ADELAIDA MOYA TAULÉS
F. XAVIER SERRA ALBET
ENRIC GARRIGA UBIA
ANTONI PALACIOS ASENSIO
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), el Sr. ADRIÀ GUERVARA FIGUERAS
(ERC), la Sra. CONXI MARITNEZ SANCEZ (ERC), la Sra. MARTA GUINDA CAMPS
(CUP) 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 ECONOMIA
SECRETARIA GENERAL
1.

SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 23 DE JULIOL DE 2019.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de
2019.
2.

SERVEIS JURÍDICSAPROVAR L’ELIMINACIÓ DE SÈRIES DOCUMENTALS
MUNICIPALS. NÚM. EXP. 104/2019/ESEC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER. Autoritzar a la Direcció General del Patrimoni Cultural (Arxiu Comarcal del
Garraf) perquè pugui procedir a l’eliminació de les sèries documentals municipals
Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, següents:
- Compte general fins l’any 2014 TAD 36
- Manaments pagament (inclou FACTURES) fins 2013 TAD 38
- Manaments d’ingrés fins 2013 TAD 39
- Expedient de bestreta fins 2014 TAD 10
SEGON. Anotar aquesta eliminació de documents en el registre de destrucció de
documents de Vilanova i la Geltrú.
TERCER. Comunicar-ho al departament corresponent.”.
3.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL
VEHICLE 1123 HPR A CAUSA DE LA GRUA MUNICIPAL, AL C. UNIÓ, 3, EL
DIA 5 DE GENER DE 2019. IMPORT: 205.58 EUROS. NÚM. EXP. 000069/2019REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per ADDING CONSULTORES, SL contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
4.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER ACCIDENT A LA MOTO
C9476BNZ, A LA RAMBLA SAMÀ AMB C CUBA, EL DIA AMB EL DIA 22 DE
MAIG DE 2018. IMPORT: 378 EUROS. NÚM. EXP. 000098/2018-REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Estimar la indemnització al senyor amb DNI XXXXXX, en la quantitat de
TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (378 €) pels danys soferts, els quals aniran a
càrrec de ZURICH INSURANCE PLC.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
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5.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS
SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (XARXA DE CENTRES OBERTS)
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000020/2019-CONT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a ACTUA, SCCL, el contracte dels serveis per a l’organització i
gestió dels serveis d’atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) de Vilanova i la Geltrú, per
un període de dos cursos des de l’1 de setembre de 2019 i fins el 31 de juliol del 2021,
prorrogable anualment fins a 2 cursos més, per un import pels 2 cursos de 614.123,16
€, (SIS-CENTS CATORZE MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
D’EURO), exempts d’IVA.
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 09.3278.2269901 i 35.2313.48003 del
pressupost vigent.
Per als exercicis econòmics següents que afectin la durada del contracte es contraurà
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’habilitin.
La quantitat prevista pel 2019, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de
setembre de 2019 és de 111.658,76 € (IVA inclòs) (4 mesos) amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:
09.3278.2269901: 50.969,73 €. (Es va aprovar la licitació per import de 28.600,-€
ja que s’havia previst l’inici del contracte l’1 d’octubre, 3 mesos).
-

35.2313.48003:

60.689,03 €

La quantitat prevista pel 2020 és de 307.061,58 € (IVA inclòs) (11 mesos) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901.
La quantitat prevista pel 2021 és de 195.402,82 € (IVA inclòs) (7 mesos, fins el 31 de
juliol de 2021) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores i assenyalar que d’acord
amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot efectuar
abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als
licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial en matèria de
contractació.
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.
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CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 33 del
Plec de Clàusules Administratives particulars, a la Cap del Servei d’Infància,
Adolescència i Joventut, Sra. Elvira Targa Chicano.
SISÈ.- Aprovar les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com a Annex
1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.
6.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. ACORDAR
L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL
DESENVOLUPAMENT
DEL
PROCÉS
PARTICIPATIU
I
EL
DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ. NÚM.
EXP. 000021/2019-CONT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa RAONS PÚBLIQUES SCCL, NIF F66462888, el
contracte de serveis per a la redacció del programa de participació ciutadana de l’avanç
del Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Vilanova i la Geltrú, el desenvolupament
del procés participatiu i el desenvolupament de les accions de Comunicació i Difusió,
per un període de dos anys, per un import total de 27.654,20,-€ de base imposable,
més 5.807,38,-€ que corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 33.461,58,-€
(TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTAVUIT CÈNTIMS D’EURO).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 0692432269904 del pressupost vigent i a les
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la
durada del contracte.
La quantitat prevista pel 2019 serà de 14.520,-€.
La quantitat prevista pel 2020 serà de 18.941,58,-€.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a RAONS PÚBLIQUES, SCCL 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.
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CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 30 del
Plec de Clàusules Administratives particulars, a la Cap del Servei de Participació i
Cooperació, Sra. Griselda Castelló Dalmau.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.
7.

SERVEI DE CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE D DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS RELLOTGES PÚBLICS
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000024/2019-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a RIFER SISTEMES DE SONORITZACIÓ, SL, amb NIF
B17483447, el contracte dels serveis de manteniment i reparació dels rellotges públics del
municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període de dos (2) anys, prorrogable per dos (2)
anys més per períodes anuals i amb un pressupost base de licitació anual de 2.530,00€,
més 531,30€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 3.061,30€ (TRES MIL
SEIXANTA UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO).
SEGON.- La previsió de despesa, tenint en compte que es preveu iniciar el contracte el
dia 1 d’agost de 2019, és tal com segueix:
Any
2019
2020
2021

Base
1.054,17€
2.530,00€
1.475,83€

IVA
221,37€
531,30€
309,93€

Total
1.274,54€
3.061,30€
1.785,76€

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 02.9200.2279901 del pressupost vigent i a les
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la
durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència
de crèdit en cada exercici pressupostari.
QUART.- Notificar l’adjudicació a RIFER SISTEMES DE SONORITZACIÓ, SL i
assenyalar que d’acord amb allò establert a l’art.159.6.g) de la LCSP, la formalització del
mateix s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista de la
resolució d’adjudicació.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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SISÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 30 del Plec
de Clàusules Administratives particulars, el Cap Tècnic de Compres, Contractació i
Serveis Generals.”.
8.

SERVEI DE CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE TRES EQUIPS DE CONTENIDORS
SOTERRATS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS DEL
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000025/2019-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a Xarxa Ambiental, SCCL, amb NIF F65083123, el contracte del
subministrament i substitució de tres equips de contenidors soterrats pel servei de
recollida de residus sòlids del municipi de Vilanova i la Geltrú, amb un termini de
lliurament de quaranta-cinc (45) dies i un pressupost base de licitació de 16.500,00€
més 3.465,00€, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 19.965,00€ (DINOU MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1621.2270001, Recollida de Residus Sòlids
Urbans del pressupost vigent.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a Xarxa Ambiental, SCCL i assenyalar que d’acord amb
allò establert a l’art.159.6.g) de la LCSP, la formalització del mateix s’efectuarà mitjançant
la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació.
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 32 del
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap de Servei de Serveis Viaris i
Mobilitat.”.
INTERVENCIÓ
9.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚMERO F/2019/23. NÚM. EXP.81/2019-eINT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/23
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/23
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.
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10.

APROVAR UNA BESTRETA REINTEGRABLE A CURT TERMINI AL
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES. NÚM. EXP. 80/2019/EINT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Concedir una bestreta reintegrable a curt termini al Consorci de Serveis a les
Persones per un import de 150.000,-€ per tal de fer front als pagaments corresponents.
SEGON. Comptabilitzar aquest import a l´aplicació 90.9340.82090 de l´estat de
despeses i es reintegrarà així mateix en el concepte 20.82090 de l´estat d´ingressos.”.
11.

COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR LA CONTRACTACIÓ DEL
MANTENIMENT
DELS
DESFIBRIL·LADORS
PROPIETAT
DEL
DEPARTAMENT D’ESPORTS. NÚM. EXP. 1496/2019/ECOM

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Aprovar la contractació del manteniment de dos aparells desfibril·ladors
(DEA) propietat del departament d’Esports amb l'empresa adjudicatària CARDIOSOS
GLOBAL PROTECTION, SL, d'acord amb els termes adjudicats del lot 5 del ja esmentat
Acord Marc, segons el detall següent:

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa segons detall adjunt, preveient
l'inici del contracte a 1 d’agost de 2019:

Aquestes quantitats s'imputaran als pressupostos municipals vigents, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 33.3420.2120000 Conservació Instal·lacions Esportives o a
aquelles que s'habilitin en pressupostos futurs
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Tercer.- 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 CARDIOSOS
GLOBAL PROTECTION, SL.
Quart.- Anotar aquest contracte en el Registre públic de contractes.”.
12.

COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC
DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CÀRRECS
ELECTES I PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ. NÚM. EXP.
1536/2019/ECOM.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. a la segona pròrroga
de l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.04) en referència expressa a la pòlissa que a continuació s’indica:
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de
la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España.
Segon.- Contractar la corresponent prima de la pòlissa d’assegurança de l’acord primer,
a través de la mediadora adjudicatària FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA
DE SEGUROS, SL, NIF ES-B5826524-0, per un import de 11.025,80 euros (onze mil
vint-i-cinc euros amb vuitanta cèntims), amb vigència des del 17/07/2049/.
Tercer.- Aquestes despeses aniran a càrrec de la partida 02.9200.2240000
Assegurança General del vigent pressupost ordinari.
Quart.- Disposar la incorporació a l'expedient de la factura corresponent com a requisit
per a procedir al pagament.
Cinquè.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per
part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Sisè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007,
Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la
resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Setè.- . Anotar aquest contracte en el Registre públic de contractes.”.
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RECURSOS HUMANS
13.

MODIFICAR DL PLA DE TREBALL PER LES ACTUACIONS A REALITZAR
EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE
L’OCUPABILITAT 2019 (2A EDICIÓ) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
EN LA MODALITAT DE SUPORT ALS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL.
NÚM. EXP 356/2019/ERH - 511/2019/eAJT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Aprovar la modificació del Pla de Treball per dur a terme les actuacions de
millorar de l’ocupabilitat en el marc del Programa Complementari de millora de
l’Ocupabilitat 2019 (2a Edició) de la Diputació de Barcelona, en la modalitat de suport
als plans locals d’ocupació, aprovat per la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019,
que quedarà redactat de la forma següent:
a) Projecte de prorroga de programes endegats: prorrogar les contractacions
derivades dels projectes de reforç administratiu a Serveis Socials i de la consergeria
polivalent de Cultura, del Pla Local d’Ocupació aprovat per la Junta de govern de 2 de
gener de 2019, un cop esgotat el finançament del Programa Complementari de millora
de l’ocupabilitat 2019-2020, per l’anualitat de 2019. Això suposarà finançar la prorroga
dels contractes de treball d’1 de juny a 31 de desembre de 2019, que suposarà un cost
aproximat de 44.815, 77€.
b) Projecte contractacions per implementar nous Programes en el marc dels Plans
Locals d’Ocupació 2019:
Adaptació a l’administració electrònica i digital per la ciutadania i els serveis
municipals: l’objecte es facilitar l’accés a la ciutadania a l’administració electrònica
mitjançant formació i assessorament, al mateix temps que s’impulsa la implementació
dels expedients digitals ens els serveis municipals. Per dur a terme aquesta actuació
caldrà la contractació de 13 Auxiliars Administratius/ves, de setembre a desembre de
2019. El cost d’aquest programa serà aproximadament de 150.127,07€.
Millora de la senyalització horitzontal pels accessos i traçat de les zones de
vianants i els carrils bici a la via pública: l’objecte es millorar els trams de vianants i carrils
bici per fomentar i facilitar la convivència d’ambdues formes de circular per la ciutat. Per
dur a terme aquesta actuació caldrà 3 Operaris i 1 Oficial pintor per la Unitat de Serveis
Municipals, des de l’1 de setembre a 31 de desembre de 2019. El cost d’aquest programa
serà aproximadament de 52.484,56€.
En tot cas, les persones participants en el procés de selecció per les contractacions per
implementar nous Programes en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2019, hauran de
formar part d’algun col·lectiu en situació de risc d’exclusió social següent:
• Aturats de llarga durada de més de 45 anys en situació de vulnerabilitat.
• Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i persones que no hi puguin
accedir perquè no compleixin els requisits però que es troben segons el parer dels
serveis socials competents en situació de risc d’exclusió.
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• Persones amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
• Dones que encapçales llars mono-marentals amb dificultats econòmiques i
escassetat de xarxes familiars i/o socials.
• Dones en edat activa víctimes de maltractament i depenents econòmicament.
Els requisits específics per cada lloc de treball es definiran en l’oferta de treball
corresponent, que es publicarà al web municipal www.vilanova.cat.
Segon.- Modificar la viabilitat econòmica de les actuacions:
Els import dels sous, seguretat social, paga de productivitat i indemnització són les
actuacions i despeses subvencionables per tant caldrà consignar la partida
pressupostaria de l’ingrés de l’ajut en 255.014,55€, i consignar les partides
pressupostàries de despeses en el mateix import i repartit de la forma següent
Accions a
desenvolupar
Prorrogar:
Consergeria
Polivalent de
Cultura
Prorrogar: Reforç
administratiu de
Serveis Socials
Contractació:
Adaptació a
l’Administració
electrònica i
digitalització
Contractació:
Millora de voreres i
accessos pels
traçats de vianants i
carrils bici
Contractació:
Millora de la
senyalització i
accessos pels
traçats de vianants i
carrils bici
Despeses
indirectes: Cost
personal vinculat a
la gestió de la
subvenció

Perfils
professionals
1 Conserge
E-14

1 Auxiliar
Administratiu/va C216

13 Auxiliar
Administració

1 Oficial

3 Operaris

-

Període
7 mesos
(juny de
2019 a
desembre
2019)
7 mesos
(juny de
2019 a
desembre
2019)
4 mesos
(setembre
de 2019 a
desembre
2019)
4 mesos
(setembre
de 2019 a
desembre
2019)
4 mesos
(setembre
de 2019 a
desembre
2019)

-

Sou i salari,
productivitat i
indemnització

Seguretat
social

15.314,40€

5.757,66€

17.345,34€

6.398,37€

113.303,45€

36.823,62€

11.694,80€

4.385,55€

26.475,81€

Despeses
subvencionades

Despeses a
càrrec
Ajuntament

Total
Projecte

21.072,06€

0€

21.072,06€

23.743,71€

0€

23.743,71€

150.127,07€

0€

150.127,07€

16.080,35€

0E

16.080,35€

36.404,21€

0€

36.404,21€

7.587,15€

0€

7.587,15€

9.928,40€

-

-

Total

255.014,55€

El cost del servei de vigilància de la salut pels Oficials i operaris anirà a càrrec de la
partida conveni prevenció de Recursos Humans 04.9202.2270601, el total a consignar
en aquest concepte són 188€.
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El cost del vestuari laboral i EPIS dels Oficials i Operaris anirà a càrrec de la partida
de vestuari laboral de la USM 52.1530.22104, el total a consignar en aquest concepte
són 600€.
La Diputació de Barcelona abonarà als ens locals destinataris de la subvenció una
bestreta del 75% de l’ajut concedit en el moment de presentar l’acceptació en temps i
forma. L’import restant es pagarà prèvia presentació i validació de la justificació de les
despeses executades, en els termes previstos en aquest règim, sempre i quan es
justifiqui l’execució de l’import de la bestreta.”.
14.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES
REGULADORES DE DIVERSOS CONCURSOS OPOSICIÓ DE LLIURE
CONCURRÈNCIA, PER PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA I UNA
OFERTA DE TREBALL, PER PERSONAL LABORAL TEMPORAL. NÚM. EXP.
358/2019/ERH

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores específiques del concurs
oposició per cobrir 3 places de funcionari/ària de carrera en el càrrec d’Educador/a
Social, del grup A, subgrup A2, de l’Escala d’Administració Especial, subescala Tècnica,.
SEGON.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores específiques del concurs
oposició per cobrir 3 places de funcionari/ària de carrera en el càrrec de Treballador/a
Social, del grup A, subgrup A2, de l’Escala d’Administració Especial, subescala Tècnica.
TERCER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores específiques del concurs
oposició per cobrir 1 plaça de funcionari/ària de carrera en el càrrec de Tècnic/a de grau
Mitjà (Participació), del grup A, subgrup A2, de l’Escala d’Administració Especial,
subescala Tècnica.
QUART.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció d’un lloc de
treball laboral temporal de Professor/a de l’Escola Municipal d’Art i Disseny en
l’especialitat de Projectes i Direcció d’obres de decoració.
CINQUÊ.- Publicar la convocatòria i les bases específiques de les places de 3
Educador/a Social, 3 Treballador/a Social i 1 Tècnic/a de grau Mitjà (Participació) al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.
Publicar la convocatòria i l’oferta de treball laboral temporal de Professor/a de l’Escola
Municipal d’Art i Disseny en l’especialitat de Projectes i Direcció d’obres de decoració al
web municipal i a les xarxes socials.
SISÈ..- La viabilitat econòmica: les despeses per cobrir les places de funcionari/ària de
carrera estan consignades en el Capítol I del pressupost vigent, atès que actualment
estan ocupades per personal interí. La viabilitat econòmica de l’oferta de treball del
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Professor/a de l’EMAID esta consignada al Capítol I amb l’estalvi econòmic de
l’excedència del Professor F. G. G.“.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
CULTURA
15.

APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ
CULTURAL DESPERTA. NÚM. EXP. 490/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Cultural
Desperta!, el qual s’adjunta com “ANNEX I” al present acord.
SEGON. Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, al DOGC
i al 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, la qual s’adjunta com “ANNEX II”.
QUART. Autoritzar a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.
CINQUÈ. Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de
2.000,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48908 de Subvenció
Desperta! (G64288434).
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.
17. APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CASA DE CASTILLA Y LEÓN.
NÚM.EXP.578/2019/ESUB
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases
d’execució del pressupost, que es regula mitjançant el conveni entre l’Ajuntament de
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Vilanova i la Geltrú i l’Entitat Casa Castilla y León Comarca del Garraf, el qual s’adjunta
com “ANNEX I” a la present resolució.
SEGON. Constatar que la documentació presentada comporta la justificació de la
despesa objecte del conveni.
TERCER. Acordar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a
través d’una aportació de 436,76€ amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48920, Subvenció Casa Castilla León.
QUART. Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, 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.
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades, la qual s’adjunta com “ANNEX II”.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiva la signatura del conveni.”.
18.

APROVAR
L'ACORD

LA
I

SUBVENCIÓ NOMINATIVA LA UNIÓ VILANOVINA,
EL
CORO.
NÚM. EXP.
579/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases
d’execució del pressupost, que es regula mitjançant el conveni entre l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat LA UNIÓ VILANOVINA DE L’ACORD I EL CORO, el qual
s’adjunta com “ANNEX I” a la present resolució.
SEGON. Constatar que la documentació presentada comporta la justificació de la
despesa objecte del conveni.
TERCER. Acordar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a
través d’una aportació de 1.093,52€ amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48923, Subvenció Unió Vilanovina.
QUART. Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, 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
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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.
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades, la qual s’adjunta com “ANNEX II”.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiva la signatura del conveni.”.
19.

APROVAR
LA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA PENYA FILATELICA
DE
VILANOVA
I
LA
GELTRÚ.
NÚM.
EXP.580/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases
d’execució del pressupost, que es regula mitjançant el conveni entre l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat PENYA FILATÉLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el qual
s’adjunta com “ANNEX I” a la present resolució.
SEGON. Constatar que la documentació presentada comporta la justificació de la
despesa objecte del conveni.
TERCER. Acordar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a
través d’una aportació de 915,71€ amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48918, Subvenció Penya Filatèlica.
QUART. Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, 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.
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades, la qual s’adjunta com “ANNEX II”.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiva la signatura del conveni.”.
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20.

APROVAR
LA
EXCURSIONISTA

SUBVENCIÓ
NOMINATIVA
TALAIA.
NÚM.
EXP.

AGRUPACIÓ
582/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases
d’execució del pressupost, que es regula mitjançant el conveni entre l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA LA TALAIA, el qual
s’adjunta com “ANNEX I” a la present resolució.
SEGON. Constatar que la documentació presentada comporta la justificació de la
despesa objecte del conveni.
TERCER. Acordar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a
través d’una aportació de 1.851,85€ amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48921, Subvenció Agrupació Excursionista Talaia.
QUART. Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, 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.
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades, la qual s’adjunta com “ANNEX II”.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiva la signatura del conveni.”.
21.

APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA S.E.P.C. LA GAVINA. NÚM. EXP.
592/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases
d’execució del pressupost, que es regula mitjançant el conveni entre l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat S.E.P.C. LA GAVINA, el qual s’adjunta com “ANNEX I” a
la present resolució.
SEGON. Constatar que la documentació presentada comporta la justificació de la
despesa objecte del conveni.
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TERCER. Acordar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a
través d’una aportació de 507,45€ amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48925, Subvenció S.E.P.C. LA GAVINA.
QUART. Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, 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.
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades, la qual s’adjunta com “ANNEX II”.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiva la signatura del conveni.”.
22. APROVAR EL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR 2019 DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 6/2019/ECUL
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el pressupost de DOS-CENTS QUARANTA-I-SIS MIL SIS-CENTS
EUROS (246.600,00 €) i les activitats programades pels Pabordes 2019 amb motiu de
la celebració de la FESTA MAJOR 2019, que figuren en el present document, i que
tindran lloc a la nostra ciutat del 18 de juliol al 6 d’agost de 2019.
SEGON. Destinar la quantitat de CENT CINQUANTA UN-MIL EUROS (151.000,00 €),
per a la realització dels actes de la FESTA MAJOR 2019. D’aquest import, s’ha autoritzat
fins al moment la quantitat de 117.512,18 €, restant pendents d’autoritzar, 33.487,82 €
que aniran a càrrec de les següents aplicacions pressupostaries:
APLICACIÓ
31.3380.2260904
31.3340.2260903

CONCEPTE
Cultura Popular i Tradicional
FIMPT i oficina música popular i tradicional

IMPORT
22.787.82€
10.700,00€

TERCER. Autoritzar la disposició de la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), a
l’habilitat del departament de Cultura F. R. Z., en concepte de Pagaments a Justificar.
Aquesta quantitat és part integrant de l’aportació municipal de 151.000,00 € i s’ha
d’utilitzar per a fer front a les despeses que requereixin un pagament inajornable.”.

16

ACCIÓ SOCIAL
23.

APROVAR LA DESPESA PER AL PAGAMENT DELS SERVEIS GESTIONATS
PER ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) DE 2019 NÚM.
EXP. 708/2019/EAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Destinar fins a 400.000,00 € per a les despeses derivades de la prestació del
Servei d’Atenció a Domicili (SAD), neteja, àpats a domicili i menjador social, amb càrrec
a la partida 35.2312.2500300, CSP - Serveis dependència i gent gran.
Segon. AISSA presentarà una factura mensual separada per a cadascun dels serveis.”.

TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME I HABITATGE
24.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL A PRYSMIAN CABLES
SPAIN, SA, PEL CANVI SUBSTANCIAL DE L’ACTIVITAT DE FABRICACIÓ
DE CABLES ELÈCTRICS I OPTICS A L’AVINGUDA COLL D'EN FERRAN,
39. NÚM. EXP. 297/2018/eACT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER- Atorgar a PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat de fabricació de cables elèctrics i òptics, inclosos els
recobriments exteriors, amb la que s’inclou el canvi substancial de l’activitat,
classificada a l’annex II de la LPCAA, epígraf 3.12, a l’ avinguda Coll d’en Ferran,
39, d’acord amb el projecte de data, octubre de 2018 .signat per l’enginyer industrial
David Pedrerol Lechuga.
SEGON- Condicions de la llicència:
1- GESTIO DE RESIDUS
Segons el projecte presentat, l’activitat consisteix en la fabricació de fils, cables elèctrics,
i fibra òptica, recobriment de fils, conductors de coure o similar mitjançant resines o
processos d’esmaltatge.
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Les quantitats màximes dels residus generats per l’activitat són:
Producció
Descripció

Codi CER

Classe

130205

P

9 t/any

070608
120109

P
P

34 t/any
19 t/any

Ceres i greixos usats

120112

P

30 t/any

Taladrines i fangs d’alumini
Dissolvents no halogenats i bases de
decapatge
Envasos contaminats
Absorbents, materials de filtració (inclosos els
filtres d'oli no especificats en cap altra
categoria), draps de neteja i roba protectora
contaminats per substàncies perilloses
Residus que contenen hidrocarburs

120114

P
P

32 t/any

P
P

3 t/any

Olis minerals no clorats de motor, de
transmissió mecànica i lubricants
Altres residus de reacció i de destil·lació
Taladrines de coures

110107
150110
150202

200301

Fusta

170201

Envasos de fusta

150103

Coure, bronze, llautó

170401

Alumini

170402

Ferro i acer

170405

Cables elèctrics aïllats

170411

Paper i cartró

200101

Plàstics

200139

Metalls
Equips elèctrics i electrònics rebutjats
diferents
dels codis 200121, 200123, 200135

200140
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161001
120117

200136

28 t/any

2 t/any

160708

Residus líquids aquosos que contenen
substàncies perilloses (Aigües planta
Afumex)
Residus de granallatge o adollament diferents
dels especificats en el codi 120116
Mescles de residus municipals

anual màxima

P
P

NP

58 t/any
23 t/any
78 t/any

NP
NP
NP

1.300 t/any

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

460 t/any

NP

52 t/any
600 t/any
940 t/any
1.080 t/any
4.000 t/any
110 t/any
200 t/any
30 t/any
2 t/any

Altres residus generats en petites quantitats: tubs fluorescents i altres residus que
contenen mercuri, peròxids, per exemple peròxid d'hidrogen, piles bastó i tòners.
Per emmagatzemar els residus generats, l’empresa disposarà de contenidors i de
dipòsits adequats per a cada tipus de residu.
La gestió dels residus es portarà a terme amb transportistes i gestors de residus
autoritzats.
L’activitat està inscrita al Registre general de persones productores de residus de
Catalunya amb el codi P-01492.4.
S’ha informat favorablement la modificació de l’activitat de l’empresa PRYSMIAN
CABLES SPAIN SA i establim el compliment de les condicions següents:
1. Producció i gestió de residus
1.1.La gestió dels residus generats s’ha d’ajustar a les prescripcions establertes en el
Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
1.2. Els residus perillosos s’han d’emmagatzemar sota cobert.
1.3. Els residus líquids s’han d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema
de recollida dels possibles vessaments.
1.4. L’empresa ha de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a
l’article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. En
aquest registre s’han d’anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar
el tipus, la quantitat i la destinació.
1.5.L’empresa ha de presentar a l’ARC els estudis corresponents de minimització dels
residus perillosos, d’acord amb la periodicitat indicada en la disposició addicional segona
del Reial decret estatal 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per
a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos,
aprovat mitjançant Reial decret 833/1988, de 20 de juliol.
2- PROTECCIÓ DE L’AMBIENT ATMOSFERIC
L’activitat de l’establiment queda classificada dins el grup B i codi 04 03 09 03 del CAPCA
(Catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) establert pel Reial
Decret 100/2011 i el grup – i codi 06 01 05 04 perquè declara una capacitat de consum
de dissolvent anual inferior a les 5 t/any.
Descripció dels focus emissors
L’establiment disposarà d’un total de 37 focus emissors vehiculats a l’atmosfera
corresponents a:
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Focus de combustió:

Focus

E1
E2
E3
E4
E20

Llibre
de
Descripció focus
registre
Caldera de vapor núm.
fabricació
25935
96980
Caldera de vapor núm.
fabricació
24334
96984
Caldera aigua calenta núm.
--- (*)
fabricació 96983
Caldera aigua calenta núm.
--- (*)
fabricació 96982
31528

Bomba Diesel Grup PCI

Potència
Combustible
(MWt)
1,76
1,18
1,9
1,9

Gas natural
liquat
Gas natural
liquat
Gas natural
liquat
Gas natural
liquat

0,15

Gasoil

Classificació
CAPCA
C 03 01 03 03
C 03 01 03 03
C 03 01 03 03
C 03 01 03 03
- 03 01 05 04

(*)El llibre es troba en procés d’alta en l’aplicació electrònica de llibres de registre de
focus emissors de la DGQA
Focus de procés:

Focus

Llibre de
registre

T1

19776

Línia trefiladora EURODRAW núm. 1

C 04 03 09 02

T2

19777

Línia trefiladora EURODRAW núm. 2

C 04 03 09 02

T3

20789

Trefila KOCH (oli)

C 04 03 09 02

T4

--- (*)

TREFILA NIEHOFF M-85

C 04 03 09 02

T5

--- (*)

Apantalladora 48 fils núm. 1

- 06 01 08 04

T6

20790

Líneas de coloració + campana extracció de
fums

B 04 03 09 03

T7

19767

Línia d’extrusió cobertes NOKIA 120

C 04 06 17 14

T8

--- (*)

Línia T2

C 04 02 08 03

T9

--- (*)

Línia d’extrusió tub NEXTROM 45

C 04 06 17 14

T10

--- (*)

Línia d’extrusió tub NOKIA 45

C 04 06 17 14

Descripció focus
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Classificació CAPCA

T11

--- (*)

Netejadores EURODRAW 1 -2 i KOCH

- 06 01 08 04

E5

--- (*)

Línia extrusió Nokia Maillefer 150/24D

C 04 06 17 14

E6

--- (*)

Línia extrusió Covema 150 + Maillefer 120/120

C 04 06 17 14

E7

--- (*)

Línia d’extrusió DAVIS 150

C 04 06 17 14

E8

--- (*)

Línies extrusió núm. 1, 2 i 3 Maillefer
120/60/45

C 04 06 17 14

E9

--- (*)

Línia extrusora Maillefer núm. 2

C 04 06 17 14

E10

--- (*)

Línia extrusió núm. 4 Caballé 120 / Maillefer
80/45 + Extrusora Rosendhal
D150+D100/D100

C 04 06 17 14

E11

--- (*)

Línia extrusió núm. 5 Nokia 150/150 SZ +
Tecnocable D.60
Línia extrusió núm. 6 Tecnocable 120/
Covema

C 04 06 17 14

E12

--- (*)

E13

--- (*)

Trefila Winget Syncro F-13 Al núm. 5 i 6

C 04 03 09 02

E14

--- (*)

Trefila Winget Syncro F-13 Al núm. 3

C 04 03 09 02

E15

--- (*)

Fileres multifilars Henrich núm. 4 i 5

C 04 03 09 02

E16

--- (*)

Trefila multifilar SAMP

C 04 03 09 02

E17

--- (*)

Trefila Niehoff M-355 nº 2

C 04 03 09 02

120 SZ

Trefila Niehoff M-85 núm. 1 i Niehoff M30 núm.
1

C 04 06 17 14

E18

--- (*)

E19

--- (*)

Trefila WS F-13 Cu núm. 4

C 04 03 09 02

E21

31855

Filtre general de matèries primes interior

- 04 05 27 52

E22

31854

Filtre de matèries primes exterior

- 04 05 27 52

E23

--- (*)

Cabines CPR

- 03 03 26 37

E24

--- (*)

Cabines Internacional

- 03 03 26 37

i2
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C 04 03 09 02

E25

--- (*)

Cabines Fire Resistent

- 03 03 26 37

E26

--- (*)

Cabines Fums

- 03 03 26 37

(*)El llibre es troba en procés d’alta en l’aplicació electrònica de llibres de registre de
focus emissors de la DGQA
Descripció dels focus emissors no sistemàtics
L’establiment disposa de dues campanes d’extracció al laboratori, que es troben unides
en una única sortida. Es fan proves del comportament t al foc dels cables. Dites
extraccions funcionen de manera puntual, fan diversitat de proves i no utilitzen
substàncies amb frase de risc, per tant no es troben classificades dins del CAPCA.
Descripció de les emissions difuses
L’establiment també disposa de focus d’emissions difuses corresponents a algunes
màquines d’extrusió en fred, la zona de neteja de esl cambres, els cotxes i camions que
duen a terme la tasca de càrrega i descàrrega en la zona de magatzem i els carretons
elevadors de transport intern.
Sistema de minimització de les emissions difuses
El projecte tècnic presentat per l’establiment no fa referència a cap estratègia per evitar
o minimitzar les emissions difuses.
MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits
d’emissió dels focus emissors vehiculats a l’atmosfera:
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Focus de combustió:

Focus

E1, E2,
E3, E4

Contaminant

Límit d’emissió

Mètode de mesura

CO

100 mg/Nm3 (1)

UNE-EN 15058 o
ITAT 22

450 mg/Nm fins el
31/12/2029 (1)
3

NOx

SO2

250 mg/Nm a partir
de l’1/1/2030 (1)
3

700 mg/Nm3 (2)

E20
CO

3

500 mg/Nm (2)

UNE-EN 14792 o
EPA 7 o IT-AT 22

Freqüència de
mesurament
(3)
Cada 5 anys fins el
31/12/2029
Cada 3 anys a partir de
l’1/1/2030

UNE-EN 14791
-

UNE-EN 15058 o
ITAT 22

1. Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, i un oxigen de referència del
3%.
2. Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, i un oxigen de referència del
5%.
3. D’acord amb el Reial decret 100/2011 s’aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència
ambiental de cada focus.

Focus de procés:
Focus

Contaminant

Límit d’emissió

Mètode de
mesura

Freqüència de
mesurament (1)

T4, T5, T7, T9,
T10, T11, E5,
E6, E7, E8, E9,

COV (activitats
no
afectades
pel RD
E16, E17, E18,
117/2003)
E19, E23, E24,
E25, 26
E10, E11, E12,
E13, E14, E15,

50 mg C/Nm3 si
l’emissió

UNE-EN 12619

màssica ≥ 0,5 kg/h

T6

3 anys

T1, T2, T3, T8
E21, E22, E23,
E24, E25, E26

5 anys (2)

Partícules

50 mg/Nm3

UNE-EN 132841

5 anys
-

(1) D’acord amb el Reial decret 100/2011 s’aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència
ambiental de cada focus
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(2) En el cas d’instal·lacions usuàries de dissolvents que realitzen alguna de les activitats incloses a l’annex I del Reial
decret 117/2003, que tenen un consum de dissolvent per sota dels valors indicats a l’annex II d’aquesta norma però
superior a 0,5 t/any, així com en el cas d’instal·lacions que realitzen activitats no incloses a l’annex I del Reial decret
117/2013 però que tenen un consum de dissolvents superior a 0,5 t/any, com a mínim la freqüència de mesurament
haurà de ser de 5 anys.

Aquests mesuraments s’efectuaran per part d’una entitat ambiental de control
acreditada.
Mètodes de mostreig
Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d'emetre
aquest informe. Les determinacions de contaminants es realitzaran d’acord amb el
mètode de mesurament indicat a la IT-AT 17, Instrucció tècnica per a la selecció del
mètode de mesurament de les emissions a l’atmosfera i límit de quantificació, vigent. En
cas que l'Entitat cregui convenient efectuar el mesurament mitjançant un altre mètode,
caldrà aprovació prèvia de la Secció de Control d’Emissions del Servei de Vigilància i
Control de l’Aire.
Els mètodes de mostreig dels paràmetres generals són els següents:
-

Cabal i velocitat: UNE 77225

-

Humitat: UNE-EN 14790

-

O2 : UNE-EN 14789 / IT-AT 22

En qualsevol cas, el temps de mesura ha d'assegurar la representativitat de les
emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'han de registrar les
condicions de procés associades al focus emissor i aquesta informació s'annexarà a
l'informe de cada control.
Condicions generals de prevenció de les emissions a l’atmosfera
S’haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i
Control de l’Aire en allò que pugui ser d’aplicació a l’activitat autoritzada en relació amb
les emissions a l’atmosfera.
Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una òptima
dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres
segons el que s'estableix a l’article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual
s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de la atmosfera i
s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, i a la instrucció tècnica
de la Direcció General IT-AT-02 per al condicionament de focus emissors a l’atmosfera
per a la realització de mesuraments d’emissió.
Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò que
estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball [«BOE» núm. 97, de 23.04.1997].
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Tots els focus emissors a l’atmosfera han d’estar registrats electrònicament mitjançant
l’aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament de
Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la
classificació CAPCA que figura en aquesta Resolució. Aquests llibres han de contenir la
informació actualitzada i en ells s’han d’anotar dades relatives a la identificació de cada
activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls
i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El número
del llibre de registre s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal
identificadora, placa o retolador permanent.
Els focus d’emissió no sistemàtica, tal com es defineix a l’article 6.7 del Reial Decret
100/2011, quedaran exempts de mesurament de les seves emissions a l’atmosfera
mentre es compleixin les condicions d’emissió no sistemàtica. S’haurà de registrar el
temps de funcionament anual d’aquests focus. En cas que l’emissió sigui intermitent,
s’haurà de registrar el número de vegades anuals qu e emet, així com la duració
individual de cada emissió.
Als efectes de justificar que un focus és d’emissió no sistemàtica d’acord amb el RD
100/2011, la persona titular de l’establiment ha de portar un registre del temps de
funcionament del focus.
Afectació del Reial decret 117/2003
L’establiment haurà de calcular anualment el seu consum de dissolvent i conservar la
informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots
els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o
formant part de mescles.
En cas de superació del llindar de consum establert a l’annex II del Reial decret 117/2003
per a la seva activitat, l’establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i
Control de l’Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat i realitzar, abans del 31 de
març de l’any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostri el compliment dels
límits d’emissió que li són d’aplicació.
Aportació d’informació al registre d’instal·lacions mitjanes de combustió
Abans d’efectuar els propers mesuraments d’emissions, la persona titular de les
instal·lacions de combustió mitjanes (de potència tèrmica entre 1-50 MWt) incloses en
aquesta llicència ambiental ha de realitzar la sol·licitud d’inscripció en el Registre
d’Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya. La sol·licitud s’ha de tramitar
mitjançant El registre d’instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l’apartat de
tràmits de l’atmosfera del departament de Territori i Sostenibilitat. Així mateix, haurà de
comunicar la modificació de la informació indicadaa l’annex I del Reial decret 1042/2017
per tal que el registre es mantingui actualitzat.
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REGIM DE CONTROL
Les actuacions de control s’ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada i els
resultats obtinguts es trametran al Servei de Vigilància i Control de l’Aire.
Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l’atmosfera pels focus
s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic.
Control atmosfèric d’establiment
Segons l’article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s’ha de realitzar un control
d’establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en
aquesta Resolució pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 anys des de la data
d’emissió del darrer control periòdic realitzada amb anterioritat 31 de desembre de 2018
i posteriorment, com a mínim cada 3 anys d’acord amb el grup B de la classificació
CAPCA.
En aquests controls, si escau, es comprovarà que les instal·lacions s’han inscrit al
Registre d’Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya (RICMIC) i que la
informació del RICMIC ha estat actualitzada.
Control atmosfèric dels focus emissors
Pel que fa a les emissions a l’atmosfera, es mesuraran els contaminants dels focus
emissors vehiculats per part d’una Entitat de Control (EC) degudament acreditada
d’acord amb les freqüències de mesurament establertes en aquesta llicència ambiental.
El primer mesurament dels focus s’ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la
finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus; els
mesuraments
successius s’han de comptar a partir de la data de l’últim mesurament periòdic de les
emissions que s’hagi realitzat.
REVISIÓ DEL PERMÍS
D’acord amb el que estableix l’art. 62.2 de la Llei 20/2009, les llicències ambientals de
les activitats estan subjectes a les revisions periòdiques que determina la legislació
sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.
Tenint en compte que aquesta activitat està classificada al grup B del CAPCA, la revisió
de la llicència ambiental s’ha d’efectuar en un termini màxim de 8 anys segons s’estableix
a l’article 13 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera.
3- ABOCAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
L’empresa es dedica a fabricació de cables elèctrics i òptics inclosos els recobriments
exteriors.
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El règim laboral de l’activitat és de 227 dies/any durant 5 o 7 dies/setmana (depenent de
la càrrega de feina) i 24 hores/dia. Compta amb una plantilla de 493 treballadors.
L’aigua consumida prové de la xarxa pública (11.700 m3/any) i de fonts pròpies (27.300
m3/any ) i es destina als processos productius, a les tasques de neteja, als serveis
sanitaris, al reg i a medis de protecció contra incendis. Es declara un consum de 171,8
m3/dia i 39.000 m3/any.
La xarxa de clavegueram on està ubicada l’empresa és separativa.
Descripció global de l’abocament d’aigües residuals

Procedència
Focus de les aigües
núm.

1

residuals
generades
Aigües
sanitàries de la
Nau Telecom

Designació del
punt
d’abocament al
Sistema de
Sanejament
T1

3

procés de les
Naus Energia i
Telecom
Aigües
sanitàries i de
procés de la
Nau Energia

Cabal
abocat

Sistema de

Destí

Tractament

abocament

ETRS 89

m3/any

X: 392711
Y: 4567007

4.157 No es disposa
Xarxa de
clavegueram

Aigües
sanitàries i de
2

Coordenades

T2

T3

X: 3392477
Y: 45466911

X: 392710
Y: 4567144

15.032

Biològic

d’aigües
residuals EDAR
Vilanova i la
Geltrú

12.793 No es disposa

Condicions particulars
a) Els límits màxims admissibles per als abocaments seran els reflectits a la
normativa vigent que, a data d’avui, és el Reglament d’Abocaments de la
Mancomunitat Penedès Garraf, i el Decret 130/2003 de la Generalitat de
Catalunya.
b) Únicament s’autoritza l’abocament, al sistema públic de sanejament, de les aigües
residuals provinents dels serveis higiènics i del procés productiu procedent de les
Naus Energia i Telecom. Les aigües del punt d’abocament T3 (aigües sanitàries i de

27

procés de les Naus Energia i Telecom), prèviament al seuabocament, seran
tractades pel sistema de tractament de què disposa l’establiment.
c) L’establiment disposa d’una planta compacta de tractament Biològic amb una

capacitat de tractament de 240 m3/dia formada per:
Pou de bombeig
Bomba trituradora
Desbast de prims mitjançant Rotifiltre
Separador estàtic de greixos i sorres
Cubeta d’aireig amb difusors
Reactor biològic amb membranes submergides (MBR)
Deshidratació de fangs amb sacs filtrants.
El funcionament de la planta és discontinu amb aproximadament un cicle cada tres
hores.
Els fangs resultats d’aquest sistema es deriven cap a plantes de tractament de
compostatge.
d) Els cabals d’aigües residuals que s’autoritzen a abocar són els següents: 31.982
m3/any, 140,89 m3/dia i com a cabal màxim punta 23,48 m3/hora.
e) Per cada punt d’abocament al sistema públic de sanejament l’empresa està
obligada a disposar d’una arqueta que permeti l’aforament i la presa de mostres.
f) En relació a l’autocontrol, és necessari que per cada punt d’abocament connectat
a la xarxa d’aigües residuals, l’empresa realitzi com a mínim, UN autocontrol
anual per un laboratori homologat per l’ACA. L’anàlisi, com a mínim, haurà
d’incloure els següents paràmetres:

Paràmetre

Periodicitat
Límit abocament
anàlisi

DQO

1 anual

1500 mg O2/l

pH

1 anual

5.5 – 9.5

Sals Solubles

1 anual

8000 us/cm

Amoni

1 anual

50 mg N – NH4/l

MES

1 anual

350 mg/l

Fòsfor total

1 anual

25 mg P/l

Nitrogen Kjeldahl

1 anual

70 mg N/l

Matèries Inhibidores
Olis i Greixos

1 anual
1 anual

10 equitox/m3
100 mg/l

Coure total

1 anual

3 mg/l

Alumini total

1 anual

20 mg/l
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Les dades i els paràmetres analitzats, així com els resultats obtinguts hauran de fer-se
constar en un llibre de registre a disposició del personal inspector o d’aquesta
administració, sempre que es consideri oportú. Així mateix, els resultats obtinguts hauran
d’enviar-se per correu electrònic a l’adreça següent: sanejament@mancomunitat.cat, o
en format paper a la MPG, posant com a assumpte el següent: AUTOCONTROL_NOM
EMPRESA_DATA
g. Es comunica a l'empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de
clavegueram públic, que condueix les seves aigües residuals a l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Vilanova i la Geltrú.
h. És responsabilitat de l’empresa garantir les mesures de seguretat adients per a
la prevenció de possibles abocaments accidentals, així com l’adopció de les
mesures adequades davant situacions d’emergència.
i.

En cas que es produeixi qualsevol canvi en les característiques de l’abocament
per qualsevol causa, incidència o situació prevista o no en el Reglament de la
Mancomunitat Penedès Garraf, l’empresa haurà de posar-se en contacte,
immediatament, en l’ordre de preferència indicat, amb l’Estació depuradora on se l’ha
informat que es condueixen les seves aigües residuals, i amb l’MPG, tot això sense
perjudici de la resta de comunicacions que estigui obligada a realitzar, per llei, a altres
administracions, organismes o entitats. A tal efecte es relacionen els corresponents
telèfons:
Telèfon EDAR:
Contacte Mancomunitat:

93.814.00.03
93.810.06.98 i sanejament@mancomunitat.cat

1. Així mateix, en aquests casos haurà de remetre a l’MPG, en el termini màxim de
set dies naturals des de que es produeixin els fets, un informe detallat de
l’incident, en el qual hi constaran les causes així com les mesures correctores
adoptades, sense perjudici de les instruccions i ordres individuals de manament
que l’MPG pugui dictar quan es produeixi alguna de les situacions.
2.
El termini màxim de vigència de l’autorització serà de VUIT ANYS renovables
successivament a partir de la notificació de la resolució, sempre que es compleixin
les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment. En cas
contrari podrà ser modificada o revocada (Article 62 de la Llei 20/2009 del 4 de
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats).
3.
D’acord amb l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la Inspecció
i Control d'Abocaments Industrials i tramitació d'autoritzacions d'abocament
d’aigües residuals industrials, aprovada en data 8 de febrer de 2016, l’empresa
està subjecta al pagament de 272,58 euros.
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Condicions Generals
a.
Únicament s’autoritza l’abocament d’aigües residuals en les condicions
establertes en les condicions particulars, estant excloses, per tant, totes aquelles
d’origen diferent.
b.
El present informe que es proposa no empara l’abocament de substàncies
atribuïbles a altres usos de l’aigua lligats a l’activitat autoritzada, especialment les
anomenades substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera
natural (Disposició addicional tercera del Reial Decret 606/2003, 23 de maig).
c. L’empresa està obligada a mantenir les instal·lacions, per a permetre una correcta i
segura tasca d’inspecció i control d’abocaments.
d. L’activitat haurà de garantir en tot moment les característiques, la tipologia i els
cabals d’aigua autoritzats.
e. En cas que es realitzin tasques de manteniment, s’haurà d’informar a aquesta
Mancomunitat dels períodes en què es realitzen les tasques, la durada de les mateixes,
incloses l’aturada i arrencada de les instal·lacions.
f. Queda prohibit l’abocament, a la xarxa de sanejament, de qualsevol substància
catalogada com a residu per la legislació vigent.
g. Les condicions especificades a la present autorització poden ser modificades per
l’MPG, si raons relacionades amb la gestió de les instal·lacions de sanejament així ho
justifiquen.
h. L’incompliment de les anteriors condicions i d’aquelles altres especificades en el
Reglament de la Mancomunitat i/o Decret 130/2003, pot donar lloc a la revocació de
l’autorització, sense perjudici de la imposició de sancions o
l’adopció d’altres mesures que corresponguin i de les ordres individuals de manament
que aquesta Mancomunitat pugui dictar.
i. En tot allò que no estigui previst en la present autorització, són d’aplicació les
disposicions del Reglament de la Mancomunitat i/o Decret 130/2003.
4- CONDICIONS INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
- Compliment de la Llei 3/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats i normatives relacionades.
- Compliment de la Llei 3/2010, referent a la prevenció i seguretat en matèria
d’incendis.
- Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials, Real Decret 2267/2004.
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- Compliment de les instruccions tècniques complementàries, aprovades per mitjà
de les d’Interior, complement les reglamentacions tècniques en matèria de
prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis en qüestions específiques o
particulars.
- Compliment de les condicions establertes en matèria de Protecció i Extinció
d’incendis contemplades en els expedients de llicència ambiental números
946/2002 i 649/2002.
- Compliment del Codi Tècnic d’ Edificació: DB SI i DB SUA.
- Compliment de Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la
legalització de la instal·lació elèctrica.
- Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions.
- Compliment de la normativa de contaminació lumínica.
TERCER- Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació següent:
- Certificació del tècnic/a director/a de l’execució de les instal·lacions segons el
projecte presentat i la conformitat del compliment de les condicions de la llicència
ambiental.
- Acta favorable emesa per una ECA pel que fa referència a incendis, tal com
s’estableix en la normativa.
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat.
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis.
- Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis.
- Fotocòpia del permís d’abocament emès per la Mancomunitat.
- Fotocòpia que acrediti la correcta gestió dels residus generats.
- Documentació que acrediti que s’ha donat d’alta com a productor de residus.
QUATRE- Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els
controls que s’estableixen.
Control ambiental inicial
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis
tècnics municipals.
Control ambiental periòdic
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons estableix la
normativa vigent.
CINQUÈ- Cal notificar aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.”.
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25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES
PER DECRET. D190730

“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a talar arbrat al
carrer Roger de Llúria, 12-14. (366/2019)

2.

Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar les deficiències en el badalot
de l’escala i altres deficiències estructurals a l’avinguda Eduard Toldrà, 37 C
(667/2019)

3.

Id. per BOCARBO, CB, per a enderrocar pilar i col·locar una jàssera a local
comercial situat al carrer Josep Anton Marqués, 3 bx.1a. (693/2019)

4.

Id. per F. D. A. T., per a rehabilitar la coberta inclinada al carrer Sant Magí, 36
(771/2019)

5.

Id. per A. C. Z., per a arranjar façana i fer llosa de formigó a la planta baixa al carrer
Lluna, 1 (856/2019).”.

26.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.
CP190730

OBRES
Obres menors
1. Comunicació presentada per J. R. H., per a canviar ubicació del bany i fer-hi una
habitació al carrer Llibertat ,30 bx.2a. (518/2019)
2. Id. per A.V. V., per a reformar local a la plaça Portal de Sitges, 4C bx.3a. (578/2019)
3. Id. per A. C. C., per a impermeabilitzar terrat al carrer Teatre, 19. (740/2019)
4. Id. per B. E. D., per a reformar la cuina a l’avinguda Torre del Vallès, 53 Esc.A 2n.
(741/2019)
5. Id. per S. C. B., per a reformar cuina al carrer Sant Josep, 15-17 1r.2a. (747/2019)
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6. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façanes de l’edifici a la rambla
de la Pau, 99 (750/2019)
7. Id. per D. E. M., per a reformar bany al carrer Havana, 16 2n. 2a. (751/2019)
8. Id. per F. J. M., per a fer aplacat de fusta al carrer Greco, 17 local 1a (753/2019)
9. Id. per J. C. C., per a rehabilitar cuina, bany, lavabo i instal·lacions de l’habitatge al
carrer Talaia, 29 (755/2019)
10. Id. per A. T. C., per a reformar cuina a l’avinguda Francesc Macià, 130 7è 1a.
(758/2019)
11. Id. per MULER-MUSA, SL, per a pintar i netejar el local a la ronda Ibèrica, 89 bx.B
(760/2019)
12. Id. per M. B. A., per a reformar la cuina al carrer Atzavars, 5 (761/2019)
13. Id. per EDIFICACIONES VILANOVA, per a enderrocar paret interior no estructural a
la rambla Sant Jordi, 1 bx. (766/2019)
14. Id. per M. R. P. S., per a reformar bany al carrer Canàries, 28 1r. (768/2019)
15. Id. per M. F. R., per a reformar cuina al carrer Arquitecte Gaudí, 4 2n.1a. (773/2019)
16. Id. per M. A. R. C., per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer Sant Gervasi,
70 àtic (775/2019)
17. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparació puntual de la façana, al
carrer Ramon Llull, 5 (776/2019)
18. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació puntual de la coberta,
al carrer Sant Josep, 1 (777/2019)
19. Id. per A. M. J., per a reparar façana al carrer de les Moreres, 25 (779/2019)
20. Id. per A. S. V., per a reformar la cuina a la rambla Principal, 120 (780/2019)”.
27.

PRECS I PREGUNTES

-
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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 aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti
incorporat l’informe jurídic.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
28.

APROVAR L’AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LES
SUBVENCIONS DE L’ÀMBIT DE CULTURA I DE CONCESSIÓ DE LES
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
PER L’ANY 2019

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
1. Ampliar la dotació pressupostària de les subvencions de l’àmbit de Cultura,
prevista inicialment en 48.748€, fins a un import total de 54.748€ amb càrrec a
la mateixa partida pressupostària 31.3341.48901, Subvencions entitats culturals
2. Atorgar les subvencions relacionades amb càrrec a les partides corresponents,
per fer front a les sol·licituds de subvenció de l’any 2019.
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Àmbit: Convivència i Equitat

Partida:
TOTAL
08,3273,48200

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE

457
531

Associació de Dones la Frontissa
Creu Roja

G6197062-0
Q2866001-G

532

Associació Colla de Castellers els
Bordegassos de Vilanova
Talent Femení Associació Empresarial
Penedès-Garraf
Atra associació
Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola
Llebetx d'Adarró

G5913756-2

Viu la teva ciutat
Alfabetització en català i castellà de persones
adultes
Projecte de convivència i equitat de la colla dels
Bordegassos

Colla dels Falcons de Vilanova i la Geltrú

V6198732-7

534
541
549
555

Àmbit: Cooperació al Desenvolupament
Num.
Entitat
Exp
425 CC-ONG ajuda al desenvolupament
436
471

G6662612-8
G5821987-4
G5871244-9

Terra, vine i dona
Actúa Dona
Formem-nos i Transformem la Biblioteca:
Perspectiva
intercultural i de gènere
Jornada de la Dona

10.550,00
PUNTS

IMPORT

100

1.907,00

100

1.700,00

90

1.030,00

66
100

1.510,00
2.414,00

88
50

1.879,00
110,00

Partida:
TOTAL
06,9242,48003
NIF

PROJECTE

G6266913-0

Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra G6491963-2
la ceguera
Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes
G5993633-6
Solidaris

35

74.250,00
PUNTS

IMPORT

Millora del centre educatiu de formació per a
l'associació de discapacitats a Toucar

68

2.375,00

Visió per a tothom al Perú

88

2.889,00

Xarxa de Cooperatives del Treball Digne a El
Salvador Fase III

85

5.620,00

474

Mans Unides

G2856779-0

Acceso al agua potable en comunidades rurales
de la regió de Kara (Togo) fase X

88

7.262,00

503

Parròquia de Santa Maria de la Geltrú (Fem
Pous i Centre d'esplai la Geltrú)

R5800283-C

Construcció d'una aula escolar a la població de
Koussery

87

6.077,00

508

COOPERACCIÓ. Dones per a la Cooperació

G6040131-2

25 años promoviendo pensamiento político
feminista en El Salvador

88

11.033,00

517

Associació GarrafCoopera

G6576847-5

91

11.760,00

519

Associació de Metges Peruans de Barcelona

G5990638-8

Justa Trama moda orgànica, sustentavel e
inclusiva
Reservori amb Geomembrana a la comunitat
Anaica-Collo

70

2.934,00

536
553
557

Fundació Educació Solidària - Escola Pia
Associació Acció Solidària amb el Sàhara
Ocularis Associació

G6175436-2
G6409540-9
G6533586-1
Partida:
31,3341,48901

Ampliació etapa batxillerat, Senegal
Equipament Vacances en Pau
Diploma optometria pediàtrica - Ocularis
TOTAL

83
84
73

5.798,00
10.892,00
7.610,00
54.748,00

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE

PUNTS

IMPORT

443
445

Associació de Veïns de Sant Joan
La Unió Vilanovina, l'Acord i el Coro

G5866274-3
G5830271-2

Flama del Canigó
Activitats culturals de la Unió Vilanovina i el Drac
de Vilanova

72
86

782,00
2.767,00

446
454

Societat Sardanista Dansaires Vilanovins
Associació de Voluntaris del Garraf

G0897381-0
G6059806-7

Activitats Sardanistes
Fomentar el voluntariat. Col·laboració entitats,
dinar de germanor

80
89

4.413,00
162,00

456
457

Federació Catalana de Fotografia
Associació de Dones la Frontissa

G5828480-3
G6197062-0

Fotocat 2019
Art en femení

56
87

510,00
727,00

Àmbit: Cultura
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Associació Pabordes de la Festa Major
458
463
468
478
483
484

G66872946

Associació de Cultura Popular Santa Maria de G6625539-9
la Geltrú
Associació Grup Xarxa Vilanova i la Geltrú
G67432377
Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú
V6016000-9
Associació de Consum Responsable La
Vinagreta
Associació cultural de músics Vilanova Jazz

G6571347-1
G6701934-9

Comunicació i difusció Festa Major de Vilanova i
la Geltrú

93

5.441,00

Creació del Ball de Sant Antoni de Vilanova i la
Geltrú
Temporada de Teatre Infantil i Familiar a la ciutat
Activitats i manteniment Gegants 2019 2019
(Dansada 2019, manteniment figures i sortides a
Catalunya)
Docs for Action 2019 (DFA2019)

62

466,00

93
95

3.886,00
1.985,00

84

491,00

Festiva de Jazz a la fresca a l'Espai Far i Cicle de
Jazz a Can Papiol 2019

55

1.100,00

485

Amicret "Amics del retaule de Sta. Maria de la G6661839-8
Geltrú"

Músiques del Retaule. Cicle de Concerts de
Música 3a edició

59

740,00

486

Associació "Conte Va! Va de Contes,
Associació pel Foment de la Literatura Infantil
Judit Sendra"
Associació Ball de Diables de la Collada - Els
Sis Camins

G6591728-8

7a Fira Conte va! Va de contes

83

3.468,00

G6472641-7

Activitats varies realitzades durant l'any per la
nostra entitat i tratges nous

63

527,00

492
492

Grup de Dansa de Vilanova
Grup de Dansa de Vilanova

G5855027-8
G5855027-8

Actuacions 2019
Manteniment vestuari Grup de Dansa de Vilanova
i la Geltrú

80
86

986,00
683,00

493
501

Associació Cultural Ball d'Enveja
Associació d'Amics del Drac de la Geltrú

G6371456-2
G6066581-7

Correfoc de la Torre d'Enveja
Promoció i dinamització de la nostra cultura
popular i tradicional

70
68

585,00
1.137,00

504
523

Associació de Veïns de la Geltrú
Associació Amics del Ferrocarril de Vilanova i
la Geltrú, AFEVI

G5939168-0
G5881970-7

Cercavila de l'Espígol
Manteniment i infraestructura del Trenet del Parc
de Ribes Roges

70
68

2.048,00
1.137,00

487

37

526
526
528

Agrupació Excursionista Talaia
G5812470-2
Agrupació Excursionista Talaia
G5812470-2
Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia G6402186-8

530
533

Cor de Cambra Isquione
Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

G6484603-3
G6121195-9

535
546
547

Institut d'Estudis Penedesencs
Museu del Mar
Associació Cineclub "Sala 1" de Vilanova i la
Geltrú
Associació Cultural Ball de Diables de
Vilanova i la Geltrú

G0888531-1
G5862749-8
G6558749-5

77
77
74

1.223,00
708,00
1.855,00

83
75

832,00
1.003,00

83
68
96

399,00
511,00
2.407,00

G5996770-3

Funcionament i activitats anuals del ball de
Diables de Vng

90

1.655,00

554
555
565

Diablesses i Diables de la Geltrú
Colla dels Falcons de Vilanova i la Geltrú
Penya Filatélica

G6284762-9
V6198732-7
G0894496-9

Tornada 2019 Diablesses de la Geltrú
Temporada 2019
Activitats anuals de la societat Penya Filatèlica de
Vilanova i la Geltrú - any 2019

68
94
72

853,00
1.964,00
1.204,00

566

Associació de la Carpa Juanita i el Porró de
Vilanova i la Geltrú

G6453283-1

Carpa Juanita i el Porró. Temporada, manteniment
i renovació 2019

82

2.056,00

571

Foment Vilanoví

G6441818-9
Partida:
481,02

Foment de la cultura al Foment
TOTAL

69

4.037,00
17.925,00

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE

PUNTS

IMPORT

428

G6018740-8

AMPA Ginesta

G6558964-0

Com podem assolir una millor autoestima?

83

1.593,00

85

530,00

550

Àmbit: Educació

434

Associació de Pares d'Alumnes del CEIP
Ginesta
Associació Elna, Eduquem la Nostra
Autoestima

38

Amics de la Sardana de l'AE Talaia
Divendres culturals de l'AE Talaia
Catcon 2019. III Convenció de Ciència Ficció i
Fantasia
Celebració 25è aniversari Cor de Cambra Isquione
Publicació del Butlletí de la Biblioteca Museu
Balaguer
Publicació revista del Penedès núm. 35
Publicació de la revista /opuscle La Nostra Mar
Programació regular

447
455
459

467

Associació de Mares i Pares d'Alumnes Sant G6328427-7
Jordi-Vilanova
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de
G5934481-2
l'escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú

Suport a la biblioteca

AMPA del CEIP Canigó

Biblioteca escola del Canigó.
Fent l'escola de famílies del Canigó

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de
l'Escola Ítaca

G5822925-3

G6388695-6

Servei de biblioteca

Biblioteca oberta. Escola de pares.
Activitats extraescolars (excepte "Millora
equipament sala polivalent gimnàs")

469

Societat d'Ensenyants de Matemàtiques del
Garraf SEMG-EUPVG

G6202392-4

Berenar matemàtic 2019

473

Associació de Pares d'Alumnes de la Llar
d'Infants El Gavot

G6517825-3

Educar en la diversitat i el civisme (excepte
"Servei d'acollida matinal")

Associació "Conte Va! Va de Contes,
Associació pel Foment de la Literatura Infantil
Judit Sendra"
Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola
El Margalló
Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola
Cossetània CEIP
AMPA Escola Volerany
Associació de pares d'alumnes d'alumnes del
col·legi públic l'Arjau

G6591728-8

7a Fira de contes Conte va!Va de contes

G5974886-3

Millora de les competències educatives

G6116425-7

Biblioteca-reciclatge 2019

G6427089-5
G5938821-5

Socialització de llibres
Cohesió social al voltant del
projecte de l'escola

Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola
Llebetx d'Adarró

G5871244-9

Renovació pedagògica
a l'escola Llebetx

486
506
512
529
540
549

39

86

1.907,00

74

1.640,00

80

1.765,00

76

1.684,00

89

347,00

88

308,00

88

548,00

72

1.596,00

94
95

1.353,00
820,00

78

1.729,00

95

2.105,00

Àmbit: Esports

Partida:
TOTAL
33,3410,48101

Num. Entitat
Exp

NIF

427

G6545029-8

428
429
431

Associació Esportiva Pasífae de Vilanova i la
Geltrú
AMPA Escola Ginesta
Foix Cycling 2018 Club Esportiu
Club Bàsquet Samà Vilanova i la Geltrú

431
432

Club Bàsquet Samà Vilanova i la Geltrú
Club Esportiu Alfa (Tegar)

G6184526-9
G6221760-9

438
441
441

Club Billar Vilanova
Penya de Rugby La Lleganya
Penya de Rugby La Lleganya

G5888003-0
G6361077-8
G6361077-8

447

Associació de Mares i Pares d'Alumnes Sant
Jordi-Vilanova
Associació Esportiva Llaguts de la Confraria
de Pescadors
Associació de Voluntaris del Garraf
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de
l'escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú

G6328427-7

AMPA del CEIP Canigó
Club Hípic Rosper
Club Hípic Rosper

G5822925-3
G6249297-0
G6249297-0

448
454
455
459
460
460

PROJECTE

G60187408
G6717276-7
G6184526-9

G6444968-9
G6059806-7
G5934481-2

40

201.995,65
PUNTS

IMPORT

Pràctica de la gimnàstica artística i rítmica
Fomentar l'esport escolar en els infants
Marxa ciclista clàssica a la clàssica del Foix
L'escola de bàsquet del Club Bàsquet Samà
Vilanova i la Geltrú
Equips sèniors CB Samà Vilanova i la Geltrú
Activitats esportives per a persones amb
discapacitat intel·lectual
Billar federat
Desenvolupament temporada 2019/2020
Torneig Federación Española de Rugby
(ZARAUTZ 2019)

71
78
77

2.865,90
783,95
1.643,14

70
76

7.888,45
6.662,92

86
61
85

6.880,00
1.114,14
5.775,03

84

381,26

Sports

56

1.378,94

Remolc nou
Promoció esport popular, associatiu i integratiu

79
67

1.011,49
268,00

Activitats extraescolars AMPA
Dinamitzem la muntanyeta del Canigó
L'escola Base del Club Hípic Rosper

56
60
75

1.378,94
1.457,34
5.931,17

Lliga de Barcelona de Salt d'obstacles i coma
clàssica 2019

75

3.835,57

460
462
462

Club Hípic Rosper
Club Nou Basquet Vilanova 2013
Club Nou Basquet Vilanova 2013

G6249297-0
G6621857-9
G6621857-9

462
464
467

Club Nou Basquet Vilanova 2013
Associació Cultural d'Arts Marcials Xineses
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de
l'Escola Ítaca
Club Tennis-Taula Vilanova i la Geltrú

G6621857-9
G6615534-2
G6388695-6

Club de Futbol Sala Platense Vilanova i la
Geltrú
Club de Futbol Sala Platense Vilanova i la
Geltrú
Dinami-K Club Atletisme Vilanova
Associació Junts en Acció
Associació Junts en Acció
Associació Junts en Acció
Club atletisme atletesvng.org
Club atletisme atletesvng.org

G6649130-9

Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola
El Margalló
Club Esportiu Deporunners Vilanova i la
Geltrú
Associació Esportiva Futbol Alumnes Obrers
Associació Esportiva Futbol Alumnes Obrers
Associació Esportiva Futbol Alumnes Obrers

G5974886-3

480
488
488
489
491
491
491
500
500
506
507
510
510
510

G6058945-4

G6649130-9
G6605020-4
G6523572-3
G6523572-3
G6523572-3
G6518481-4
G6518481-4

G6710466-1
G6711375-3
G6711375-3
G6711375-3

41

Projecte d'inclusió Club Hípic Rosper
Ajuts a l'esport escolar i educatiu
Foment del bàsquetbol entre nens/es de 12 a 18
anys
Ajuts competició federada SM
Campionat internacional Vilanova i la Geltrú

87
53

1.305,00
1.305,07

81
76
53

5.124,53
1.110,49
785,88

Esport escolar i educatiu. Festa de l'esport
Pràctica i pormoció del tennis taula a Vilanova i la
Geltrú

56

1.378,94

91

5.397,36

Futbol sala base de qualitat

50

988,53

Arribar a Nacional
Atletisme global
Atletisme
Tardes esportives Àlex Aldomà
Vela
Escola en marxa, cros i fons
8A Cusa 10KM, 6A Cursa 5KM I 2A Cursa infantil
ciutat de Vilanova

50
74
83
87
90
71

684,92
7.198,06
1.373,65
1.044,00
1.125,00
2.791,28

67

1.511,53

Esport educatiu en horari extraescolar

66

1.625,18

Cursa dels Colls 2019
Projecte "Futbol Base"
Projectes "Futbol Femení"
Projecte "Futbol Amateur"

73
81
81
80

1.246,23
19.505,23
2.958,86
14.237,62

512

G6116425-7

520
520
520
521

Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola
Cossetània CEIP
Club Deportivo Transtriatlon Vilanova
Club Deportivo Transtriatlon Vilanova
Club Deportivo Transtriatlon Vilanova
Club Handbol Vilanova i la Geltrú

521

Club Handbol Vilanova i la Geltrú

G6601475-4

521

Club Handbol Vilanova i la Geltrú

G6601475-4

522
522
522
526

Club Volei Vilanova
Club Volei Vilanova
Club Volei Vilanova
Agrupació Excursionista Talaia

G6623175-4
G6623175-4
G6623175-4
G5812470-2

G6640453-4
G6640453-4
G6640453-4
G6601475-4

529
537

AMPA Escola Volerany
Club Tennis Vilanova

G6427089-5
G0870229-2

540

Associació de pares d'alumnes d'alumnes del
col·legi públic l'Arjau

G5938821-5

542
542
542
543
544
544

Societat Cultural Recreativa "La Gran Penya"
Societat Cultural Recreativa "La Gran Penya"
Societat Cultural Recreativa "La Gran Penya"
Unió Ciclista Vilanova
Club Patí Vilanova
Club Patí Vilanova

G0853655-9
G0853655-9
G0853655-9
G0892900-2
G5824242-1
G5824242-1
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Futbol - Basquet - TrailL 2019
Triatlón para todos
Promoción del Triatlón (Deporte popular)
Equipo de Triatlón de competición
Projecte esportiu d'esport de base Club Handbol
Vilanova i la Geltrú T 2018/2019
Projecte de competició federada Club Handbol
Vilanova i la Geltrú T 18-19
Programa d'ajuts a l'esport escolar Club Handbol
Vilanova i la Geltrú T 18/19
Promoció Volei de base
Promoció del Volei i Volei platja popular
Promoció del Volei platja federat

94
70
75
74

984,12
345,98
256,07
270,32

72

926,69

84

5.312,26

76
93
93
85

318,27
5.515,98
1.587,66
6.209,96

Cicles de caminades anuals per Vilanova i el seu
entorn 2019
Esport escolar Volerany

81
66

1.077,20
718,62

Copa Catalunya Tennis platja Pepi Mendez i
Campionat Catalunya

76

1.297,44

65
77
75
73
81
81

1.039,82
761,17
958,89
1.246,23
5.204,60
15.613,79

82

18.241,95

Incentivació i promoció de la pràctica de l'esport a
l'escola
El futur és la pedrera
Vilanova a la màxima
III Open Internacional Ciutat de Vilanova
Promoció del ciclisme
Esport Base
Esport d'èlit i reptes esportius de competició
federada

549
552
552
568

Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola
Llebetx d'Adarró
Club Nàutic Vilanova
Club Nàutic Vilanova
Club d'Esgrima Sala d'Armes Garraf

Àmbit: Gent Gran

G5871244-9
G6028003-9
G6028003-9
G6665080-5
Partida:
06,9241,48001

L'esport escolar com a eina de cohesió
Equip de regates
Vela escolar
Esgrima per a tots
TOTAL

73
60
53
55

978,26
3.999,95
652,54
6.524,28
8.900,00

PUNTS

IMPORT

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE
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Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran
de la comarca del Garraf

G5919553-7

Aprofundir i ampliar el bagatge cultural de la gent
gran

58

1.724,00

449
475

Associació Gent Gran de la Mar
Associació Cal Pallissa

G6092369-5
G6544098-4

Activitats socioculturals
Formació i promoció personal i social de les
persones grans de Vilanova

55
50

1.301,00
1.588,00

495
539

Associació Compartir Experiències (Compex)
Fundació Privada Amics de la Gent Gran

G6186224-9
G6001746-4

Projecte de l'Associació Compartir Experiències
Activitats i actes de socialització per persones
grans que pateixen soledat a Vilanoa i la Geltrú

76
59

2.413,00
1.874,00

Àmbit: Infància i Adolescència
Num. Entitat
Exp

Partida:
TOTAL
09,3278,48202
NIF

PROJECTE

7.300,00
PUNTS

IMPORT

437

Associació de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil G6657796-6
del Garraf, Kitxalla

Lleure per tothom

59

857,66

466
496
511

Associació Joventut Barri de Mar
Associació TecnoTrack
Coral infantil l'Estrop

Casal d'estiu Joventut Barri de Mar 2019
Punt de trobada Espai Virtual
Juguem Cantant

72
74
79

358,44
957,83
865,23

G6673077-1
G6730897-3
G6547578-2
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532
547
558
563

Associació Colla de Castellers els
Bordegassos de Vilanova
Associació Cineclub "Sala 1" de Vilanova i la
Geltrú
Associació Cultural Nowa Reggae
Centre d'Esplai Drac Màgic

Àmbit: Joventut

G5913756-2
G6558749-5
G6553683-1
G6061840-2
Partida:
09,3278,48202

Vols tocar el cel amb els Bordegassos
Petit Club i Programació Juvenil
Petit Nowa
Projecte curs 2018-2019
TOTAL

84

1.221,08

83

495,84

82
93

1.192,01
1.351,91
11.099,98

PUNTS

IMPORT
932,61
813,20
1.063,75

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE

445
482
503

La Unió Vilanovina, l'Acord i el Coro
Associació de Joves Tric
Parròquia de Santa Maria de la Geltrú (Fem
Pous i Centre d'esplai la Geltrú)

G5830271-2
G6596902-4
R5800283-C

Festa Major d'Entitats (FME)
Vermut elèctric

67
50

50è aniversari del Centre d'Esplai la Geltrú

66

527

Associació Amics de la Carpa Juanita i de F.
Roig Toqués
La Migranya, Associació de Joves Vilanovins
Atra associació
Associació Cultural Nowa Reggae
Associació Foment del Pubillatge GarrafPenedès
Associació Juvenil "LA CRIDA"
Associació Festiva Cultural Popular Apol·lo
Associació Animanga de Catalunya
Associació Autisme amb Futur

G6601501-7

El rotllo d'en Roig

77

Participació al Carnaval
Actua jove
A cop de Mantons

50
66
61
57

805,87
1.063,75
983,17
292,31

85
65
76
67

1.382,44
1.047,63
556,78
1.079,87

538
541
558
559
560
561
562
567

G6678070-1
G5821987-4
G6553683-1
G6707044-1
G6011856-9
G6678741-7
G6693479-5
G6583164-6
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Pubillatge de Vilanova i la Geltrú 2019
Foment de l'oci alternatiu a Vilanova i la Geltrú
Festa de celebració de l'entrada d'any (GPM)
AnimangaCON 2019
Què fem

1.078,60

Àmbit: Medi Ambient
Num. Entitat
Exp
467
483
540

Partida:
TOTAL
42,1721,48000
NIF

PROJECTE

Associació de Mares i Pares d'Alumnes
G6388695-6
de l'Escola Ítaca
Associació de Consum Responsable La
G6571347-1
Vinagreta
Associació de pares d'alumnes d'alumnes G5938821-5
del col·legi públic l'Arjau

Àmbit: Associacions de Veïns

PUNTS

IMPORT

Ecopati

57

200,00

Dinar de Profit 2019

70

600,00

50

200,00
57.980,00

PUNTS

IMPORT

61
81
63
72

629,00
9.320,00
2.164,00
1.752,00

Millora del pati de l'escola
Partida:
TOTAL
06,9242,48000

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE

442
443
444
450

Associació de Veïns Casernes
Associació de Veïns de Sant Joan
Associació de Veïns del Prat de Vilanova
Associació de Veïns de Can Marquès

G6270554-6
G5866274-3
G6220518-2
G5880015-2

452
472
504
509
513
516
572

Associació de Veïns del Tacó
Associació de Veïns del Barri de Mar
Associació de Veïns de la Geltrú
Associació de Veïns Fondo de Somella
Associació de Veïns del Molí de Vent
Associació Veïns Nucli Antic
Associació de Veïns de la Plaça de la
Sardana

G5890418-6
G5830803-2
G5939168-0
G6090577-5
G5903079-1
G6599665-4
G5832590-3

Actos festivos 2019
Projecte d'activitats de l'AV
Festa major del barri
Activitats 2019 de l'Associació de Veïns de Can
Marqués
Activitat anual
Promoció cultural i defensa del barri de Mar
Dinamització del poble de la Geltrú
Apropament de l'associació de veïns
Participació i cohesió social
Festa del barri 19
Germanor del barri i ciutat

45

1.000,00

72 7.914,00
79 5.269,00
82 11.266,00
60 1.765,00
86 9.846,00
70 1.603,00
65 2.158,00

573

Associació de Veïns La Collada - Els Sis
Camins

Àmbit: Promoció Econòmica i de ciutat

G5911628-5

La Collada en marxa

Partida:
TOTAL
10,4330,48200

Num. Entitat
Exp

NIF

PROJECTE

451
545

G0879599-9
G6653918-0

Dinamització comercial del Gremi
Festa comerç de mar i Festival de Jazz

Gremi d'Hostaleria de Vilanova
Associació Comerç de Mar de Vilanova i
la Geltrú

Àmbit: Salut

NIF

PROJECTE

470

ACAF - Associació Catalana d'Afectades i
Afectats de Fibromiàlgia i d'Altres
Síndromes de Sensibilització Central
Asociación Española Contra el Cáncer
Fundació Privada Sant Antoni Abat
Associació de Famílies d'Alumnes de
l'Escola El Margalló
Associació Marinada VNG (grup
d'autoajuda per a dones amb càncer de
mama)
Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer del Garraf, Alt i Baix Penedès

G4359520-6

Programa de suport per a persones afectades de
Síndromes de Sensibilització Central
(fibromiàlgia...)
Lluita contra el càncer 2019 a Vilanova i la Geltrú
EnMulFi (Entorns multisensorials i fibromiàlgia)
Promoció de la salut als infants amb diversitat
funcional

Associació de Familiars i Afectats per
Malaltia Mental del Garraf, AFAMMG

G6205904-3

514
525
551

G2819756-4
G0853082-6
G5974886-3
G6529800-2
G6653547-7
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Programa de salut
IV projecte de tallers d'animació i estimulació amb
malalts d'Alzheimer, familiars
Expressió corporal i salut mental

4.294,00
1.280,00

PUNTS

IMPORT

92
95

640,00
640,00

Partida:
TOTAL
34,3114,48000

Num. Entitat
Exp

476
477
506

75

8.500,00
PUNTS
72
90
60
88
69
61
62

IMPORT

959,00
1.488,00
627,00
1.488,00
664,00
376,00
783,00

556

Activament Catalunya Associació,
Delegació Garraf-Penedès

G65671828

567

Associació Autisme amb Futur

G6583164-6

47

Programa integral de suport mutu, capacitació i
empoderament per l'autogestio i la inclusió
Tallers i formacions

63
78

783,00
1.332,00

Àmbit: Serveis Socials

Partida:
TOTAL
35,2315,48001

Num. Entitat
Exp

NIF

433

Associació de Persones amb Discapacitat
del Garraf
Fundació Casa d'Empara de Vilanova i la
Geltrú

G6584093-6

Associació de Dones la Frontissa
Càritas Interparroquial de Vilanova i la
Geltrú - Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat
Càritas Interparroquial de Vilanova i la
Geltrú - Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat
Càritas Interparroquial de Vilanova i la
Geltrú - Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat
Associació Garraf Petit
Associació Joventut Barri de Mar

G6197062-0
R0801973-I

Asociación Española Contra el Cáncer
Fundació Privada Sant Antoni Abat
Associació d'Oci Inclusiu del Garraf
"Vilanova Actua"
Formació i Treball, Fundació Privada Dins
Garraf

G2819756-4
G0853082-6
G6608047-4

439
457
461
461
461
465
466
476
477
505
515

PROJECTE

G0836944-9

R0801973-I
R0801973-I
G6589550-0
G6673077-1

G6022984-6
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Margalló
Lliurament recurrent de racions de menjar a
col·lectius en risc d'exclusió
A l'abast
Centre acollida i formació
Hort social
Habitatge solidari
Menja't la crisi
Programa d'activitats hàbits personals i socials
saludables
Suport social a famílies vulnerables amb càncer
Projecte d'ajut socials (PAS)
El meu hobby
Job coaching

49.993,00
PUNTS
70
50
68
99
73
56
76
80
50
55
76
68

IMPORT

1.653,00
1.474,00
193,00
6.430,00
964,00
551,00
1.617,00
735,00
2.756,00
3.674,00
2.352,00
3.045,00

518

Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç del Garraf

G0899221-6

518

Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç del Garraf

G0899221-6

518

Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç del Garraf

G0899221-6

524

Fem Camí, Associació Pares Pro
Discapacitats del Garraf

G5948566-4

539

Fundació Privada Amics de la Gent Gran

G6001746-4

541

Atra associació

G5821987-4

551

Associació de Familiars i Afectats per
Malaltia Mental del Garraf, AFAMMG

G6205904-3

567

Associació Autisme amb Futur

G6583164-6

49

61
Cicle de xerrades comunitàries 0 a 3 anys
Col·laboració Projecte Nadó
Programa d'habilitats parentals
Activitats de tardor i hivern
Creu en la infància
Acompanyament a persones grans que pateixen
soledat i aïllament a VNG
Actua i Club Social del Garraf
Hort socioterapeutic Masia Nova
Millora qualitat de vida persones amb TEA i les
seves famílies

67
98
66
65
65
71
63
51

586,00
586,00
1.881,00
827,00
2.756,00
4.134,00
6.430,00
4.593,00
2.756,00

3. Desestimar les sol·licituds següents per mancar algun requisit dels establerts o
no arribar a la puntuació mínima exigida a la convocatòria.

SOL·LICITUDS DESESTIMADES O QUE NO HAN OBTINGUT LA PUNTUACIÓ MÍNIMA
NECESSÀRIA
Num.
Exp

Entitat

NIF

564

Associació Festuc
Associació catalana per al
Parkinson
Associació Juvenil i Cultural
Organització Zero

G6572687-9 Presentada fora de termini
G5827607-2 Presentada fora de termini

575
584

569
570
494

G6155748-4 Presentada fora de termini
No compleix algun requisit
establert a la convocatòria

Associació Clau de Mar.
Grallers de Vilanova i la Geltrú

No compleix algun requisit
establert a la convocatòria

FEARLESS SPORT CLUB
Associació de Veïns del
Centrevila

G6055677-6 No compleix algun requisit
establert a la convocatòria

Àmbit: Cooperació al
Desenvolupament
Num. Entitat
Exp
481

NIF

Biron Gidoya Development
Association

PROJECTE

G6703370-4 Well for Biron
Gidoya

PUN
TS
46

IMPO
RT
0,00

Àmbit: Gent Gran
Num.
Exp

Entitat

NIF

PROJECTE

477

Fundació Privada Sant Antoni
Abat

G0853082-6 PROSUP
(Protecció i
Suport)

PUN
TS
25

IMPO
RT
0,00

Àmbit: Convivència i Equitat
Num.
Exp

Entitat

NIF

465

Associació Garraf Petit

G6589550-0 Llibres i
ordinadors
escolars
G65671828 Programa de
Tallers
Contacte Social
G6553683-1 Nowa Bout
Jamaica
Col·laboratiu

556
558

Activament Catalunya
Associació, Delegació GarrafPenedès
Associació Cultural Nowa
Reggae

50

PROJECTE

PUN
TS

IMPO
RT

47

0,00

47

0,00

47

0,00

Àmbit: Esports
Num.
Exp

Entitat

NIF

548

Associació Esportiva XTerraRun G66025701

552

Club Nàutic Vilanova

PROJECTE

Promoció
participació en
curses i imatge
corporativa
G6028003-9 Junts en Acció

PUN
TS

41
0

IMPO
RT

0,00
0,00

Àmbit: Cultura
Num.
Exp

Entitat

NIF

453

Associació Colla Castellera
Llunàtics de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Campus de Vilanova

456

Federació Catalana de
Fotografia
Associació Cultural d'Arts
Marcials Xineses
La Migranya, Associació de
Joves Vilanovins
Associació Cultural La Tarima
VNG 2018

G6605676-3 Activitat Colla
Castellera
Llunàtics UPC
Campus
Vilanova
G5828480-3 Llibre anuari
edició i tramesa
G6615534-2 Exhibicions i
desfilades
G6678070-1 Màscara d'Or

464
538
479

561

PROJECTE

G6730976-5 Alternativa de
cultura i lleure
obert a tota la
ciutat des de la
Collada Sis
Camins
G6678741-7 Ruta Major
d'Entitats

Associació Festiva Cultural
Popular Apol·lo

PUN
TS

IMPO
RT

49

0,00

45

0,00

47

0,00

48

0,00

37

0,00

48

0,00

Àmbit: Promoció Econòmica i de ciutat
Num.
Exp

Entitat

NIF

532

Associació Colla de Castellers
els Bordegassos de Vilanova

534

Talent Femení Associació
Empresarial Penedès-Garraf

550

Associació Cultural Ball de
Diables de Vilanova i la Geltrú

G5913756-2 Promoció de
Vilanova i la
Geltrú a través
dels castells
G6662612-8 Jornada de
networking
empresarial
Compartim
Talent
G5996770-3 Promoció i
difusió de
l'entitat fora de

51

PROJECTE

PUN
TS

IMPO
RT

48

0,00

48

0,00

48

0,00

Vilanova i la
Geltrú

4. Els atorgaments que s’indiquen en el punt 2 són per un import total de
487.596,63 € del pressupost municipal 2019 i de 17.925 € amb càrrec a la partida
481.02 pressupost de despeses de l’IMET 2019, imputades a les següents
partides:
Partida
08.3273.48200
06.9242.48003
31.3341.48901
33.3410.48101
06.9241.48001
09.3278.48202
09.3277.48202
42.1721.48000
06.9242.48000
10.4330.48200
34.3114.48000
35.2315.48001
481.02

Àmbit
Convivència
Cooperació al Desenvolupament
Cultura
Esports
Gent gran
Infància i Adolescència
Joventut
Medi Ambient
Associacions de Veïns
Promoció econòmica i de ciutat
Salut
Serveis Socials
Educació

Import
10.550,00€
74.250,00€
54.748,00€
201.995,65€
8.900,00€
7.300,00€
11.099,98€
1.000,00€
57.980,00€
1.280,00€
8.500,00€
49.993,00€
17.925,00€

5. D’acord amb el que s’estableix al punt 12 de la convocatòria de subvencions,
Forma de pagament, un cop aprovat el present acord, es farà efectiu el 60% de
l’import atorgat i el 80% en el cas de les subvencions de l’àmbit de Cooperació
al Desenvolupament.
6. Les entitats beneficiàries de subvenció manifestaran expressament l’acceptació
de la subvenció sense reserves si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció
de l’acord d’atorgament no han manifestat per escrit cap objecció al respecte.
L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels presents
acords.
7. Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”
(BDNS).”.
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TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME I HABITATGE
29.

APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE JOVES TRIC PER A LA CELEBRACIÓ DE LA
FESTA/CONCERT VERMUT ELECTRIC A LA RAMBLA DE SANT JORDI,
ZONA ESPORTIVA. NÚM.EXP. 217/2019/EACT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Informar favorablement les modificacions del pla d’autoprotecció presentat
per l’ASSOCIACIÓ DE JOVES TRIC, i introduït a la Plataforma Digital Hermes.
SEGON. Concedir llicència de caràcter extraordinari a l’ ASSOCIACIO DE JOVES
TRIC, per a la celebració de la Festa/Concert VERMUT ELECTRIC, a la zona esportiva,
de la rambla Sant Jordi, d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de
la programació d’actes de la Festa Major 2019, de conformitat amb el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31
d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives
realitzats en espais oberts, amb el següent detall:
- Lloc de realització: Zona esportiva, rbla. Sant Jordi
- Dates:

3 d’agost de 2019

-Horari:

12h. a 18h.

- Aforament limitat a: 1999 persones
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva
realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona esportiva de la rambla de Sant
Jordi d’acord amb els informes esmentats a la part expositiva del present acord i
incorporats a l’expedient, així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció
elaborat per a aquest festival.
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la
documentació següent,
-

Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de restauració
de pública concurrència.
- Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
- Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació.
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- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un
seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del soroll i
les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic.
- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
- Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat.
- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (document de mesures
d’autoprotecció) i compliment de les condicions imposades pel servei de protecció
civil de l’ajuntament.
- L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i validat
segons l’estudi de mobilitat presentat.
- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament (pel Festival)
- Compliment de les condicions establertes en els informes preceptius.
- Cal disposar d’un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB(A) a
l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR)
CINQUÈ- Previ al seu funcionament s’ha de presentar la documentació següent:
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits
establerts pel decret 112/2010.
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord
amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
- Cal disposar del document de mesures d’autoprotecció (Pla d’autoprotecció) validat
pels serveis tècnics municipals de protecció civil.
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la
solidesa dels escenaris.
- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica.
- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons els decret
112/2010, articles 57 i 58.
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 112/2010,
article 43.
- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària.
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el
REPAR, article 47.
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010.
- Declaracions responsables sanitàries presentades al servei de salut de l’Ajuntament.
- Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament no superarà
les 1999 persones durant tot l’acte.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a ASSOCIACIO DE JOVES TRIC.”.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Olga Arnau Sanabra

Isidre Martí Sardà
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