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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 23  DE GENER DE 2018 

 
Acta núm. 03 
 
Assistents:    

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

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 

       
           SECRETARI  

MARCEL·LI PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la 
Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) i la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA 
(Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FÉ PÚBLICA. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 

16 DE GENER DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 16 de gener 
de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES                     

DEL CONTRACTE 0111CGSPO-GESTIÓ DE CENTRES CÍVICS.                              
NÚM. EXP. 000083/2017-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la despesa a nom de BERTEXAM, SCP, amb CIF J61681003, per 
import de 14.068,36 € en concepte de devolució de les garanties en referència a la 

contractació del servei de gestió dels centres cívics de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú (expedient 0111CGSPO). 
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3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA A                            
M. U.  Y.  NÚM. EXP. 000025/2013-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la despesa a nom de M. U. Y., amb document d’identitat XXXX, per 
import de 2.743,88 euros, en concepte de devolució de la garantia definitiva en 
referència a la contractació del servei de mediació ciutadana de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE  L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, DELS ORGANISMES AUTÒNOMS VÍCTOR BALAGUER I 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, I DE VNG APARCAMENTS 
(SOCIETAT ÀNONIMA MUNICIPAL). NÚM. EXP. 000011/2017-CONT. 

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

ACORD 
 

“PRIMER.- Adjudicar a la UTE TDE-TME DCSV (formada per TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU  i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU), amb CIF U88001284, el 
contracte de servei de telecomunicacions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels 
organismes autònoms Víctor Balaguer i Institut Municipal d’Educació i Treball, i de VNG 
Aparcaments (Societat Anònima Municipal). per un període de quatre anys, 
prorrogables per mutu acord fins a un màxim d'un any més, per un import anual de 
117.763,66 € de base imposable i 24.730,37 € corresponents a un 21% d'IVA anuals, 
que fan un total de 142.494,03 € (CENT QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS), amb els següents preus unitaris: 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent indicades en el 
quadre següent,  i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal 
efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga. Es preveu que el contracte 
comenci l’1 de març de 2018. 
 
 
AJ VILANOVA I LA 
GELTRÚ Import per any 
Partida 2018 

(10 mesos) 
2019 2020 2021 2022 

(2 mesos) 
Total 

01 9200 2200000 4.234,64 5.081,57 5.081,57 5.081,57 846,93 20.326,29 

02 9200 2200001 453,16 543,79 543,79 543,79 90,63 2.175,18 

03 9201 2200000 1.209,18 1.451,02 1.451,02 1.451,02 241,84 5.804,08 

04 9202 2200000 503,23 603,87 603,87 603,87 100,65 2.415,49 

05 1320 2219900 6.118,47 7.342,17 7.342,17 7.342,17 1.223,69 29.368,67 

06 9240 2219900 6.371,66 7.645,99 7.645,99 7.645,99 1.274,33 30.583,97 
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07 9203 2200000 866,67 1.040,01 1.040,01 1.040,01 173,33 4.160,03 

08 3270 2200000 1.569,40 1.883,28 1.883,28 1.883,28 313,88 7.533,11 

09 3275 2269900 685,65 822,78 822,78 822,78 137,13 3.291,11 

09 3278 2200000 564,72 677,66 677,66 677,66 112,94 2.710,66 

10 4300 2219900 2.471,35 2.965,63 2.965,63 2.965,63 494,27 11.862,50 

10 4312 2120200 1.440,29 1.728,35 1.728,35 1.728,35 288,06 6.913,40 

20 9310 22000 1.541,54 1.849,84 1.849,84 1.849,84 308,31 7.399,38 

21 9204 22200 48.728,05 58.473,66 58.473,66 58.473,66 9.745,61 233.894,65 

22 9250 2200001 926,58 1.111,89 1.111,89 1.111,89 185,32 4.447,56 

31 3300 2219900 7.187,43 8.624,92 8.624,92 8.624,92 1.437,49 34.499,69 

32 3201 2120100 657,77 789,33 789,33 789,33 131,55 3.157,31 

33 3420 2219900 4.544,79 5.453,75 5.453,75 5.453,75 908,96 21.815,01 

34 3110 2269902 273,55 328,26 328,26 328,26 54,71 1.313,05 

34 3112 2269900 653,62 784,35 784,35 784,35 130,72 3.137,40 

35 2310 2120000 4.849,02 5.818,83 5.818,83 5.818,83 969,80 23.275,31 

35 2314 2600100 183,25 219,90 219,90 219,90 36,65 879,61 

40 1500 2200000 1.402,65 1.683,18 1.683,18 1.683,18 280,53 6.732,71 

40 1510 2269900 1.108,89 1.330,67 1.330,67 1.330,67 221,78 5.322,67 

41 1521 2269900 1.393,58 1.672,30 1.672,30 1.672,30 278,72 6.689,19 

42 1721 2269900 702,76 843,31 843,31 843,31 140,55 3.373,24 

42 1722 2279900 930,93 1.117,12 1.117,12 1.117,12 186,19 4.468,47 

52 1530 22200 6.459,56 7.751,48 7.751,48 7.751,48 1.291,91 31.005,90 

54 4420 2100300 1.372,97 1.647,56 1.647,56 1.647,56 274,59 6.590,24 

109.405,39 131.286,47 131.286,47 131.286,47 21.881,08 525.145,88 

IMET Import per any   
Partida 2018 

(10 mesos) 
2019 2020 2021 2022 

(2 mesos)   

IMET 222 00  6.769,93 8.123,92 8.123,92 8.123,92 1.353,99 32.495,67 

            
OA VICTOR 
BALAGUER Import per any   
Partida 2018 

(10 mesos) 
2019 2020 2021 2022 

(2 mesos)   

Balaguer 333 221  2.115,36 2.538,43 2.538,43 2.538,43 423,07 10.153,71 

            
VNG 
APARCAMENTS Import per any   
Partida 2018 

(10 mesos) 
2019 2020 2021 2022 

(2 mesos)   

VNG Aparcaments 454,34 545,21 545,21 545,21 90,87 2.180,86 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 



 
 

 

4 
 

 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a la UTE TDE-TME DCSV (formada per TELEFONICA 
DE ESPAÑA, SAU  i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU) amb CIF U88001284 
i assenyalar que d’acord amb allò establert a l’art. 156.3 del TRLCSP, la formalització 
del mateix s'haurà de produir, un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors, dins del termini de cinc dies des del 
requeriment per part de l’òrgan de contractació. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 23 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació, Sr. TOMÀS PRADOS MOLINA, o en la persona del 
Servei en què ell delegui. 
 
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.”. 
 
5. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DECLARAR LA 

CADUCITAT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A NOM DE LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER DIPOSITAR UNA BOSSA 
D’ESCOMBRARIES A LA PAPERERA UBICADA AL  C. DE L’ÀNCORA, 9, EN 
DATA 29/05/2017. NÚM. EXP. 000372/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT per haver passat el termini de 6 mesos des de 
l’inici de l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador incoat a nom 
de la persona titular del DNI XXXX, sens perjudici de la possibilitat de tornar a incoar 
expedient sancionador en cas de que els fets no hagin prescrit.  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”. 
 
6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE TRES-
CENTS EUROS (300 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 I 25.2                            
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER DIPOSITAR UNA BOSSA                                     
D’ ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA DE LA RAMBLA JOAN BAPTISTA 
PIRELLI, 96 , EN DATA 20/07/2017. NÚM. EXP. 000461/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres-cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 i 25.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE QUATRE 
CENTS EUROS (400 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 
13/2014, DE 30 D’OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER UTILITZACIÓ 
FRAUDULENTA DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
INVALIDESA. NÚM. EXP. 000520/2017-UES. 

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

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE TRES CENTS 
EUROS (300 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER SATISFER LES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA                        
PLAÇA DEL TRAJO DE GARBÍ, S/N EN DATA 29/07/2017.                                    
NÚM. EXP. 000529/2017-UES. 

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

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE QUATRE 
CENTS EUROS (400 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 
13/2014, DE 30 D’OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER UTILITZACIÓ 
FRAUDULENTA DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
INVALIDESA. NÚM. EXP. 000530/2017-UES. 

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

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE QUATRE 
CENTS EUROS (400 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 
13/2014, DE 30 D’OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT,  PER UTILITZACIÓ 
FRAUDULENTA DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
INVALIDESA. NÚM. EXP. 000531/2017-UES. 

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

PERSONA TITULAR DEL XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE QUATRE CENTS 
EUROS (400 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE  52 DE LA LLEI 13/2014, DE 
30 D’OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER UTILITZACIÓ FRAUDULENTA DE 
LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB INVALIDESA .                 
NÚM. EXP. 000532/2017-UES. 

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

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE QUATRE 
CENTS EUROS (400 €) PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 
13/2014, DE 30 D’OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT.  PER UTILITZACIÓ 
FRAUDULENTA DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
INVALIDESA.  NÚM. EXP. 000533/2017-UES. 

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

ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL I LA FORMA DE GESTIÓ FINS A 31 DE 
DESEMBRE DE 2018. NÚM. EXP. 12/2018/eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2018 la disposició de l’import de 190.000€ 
en forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48003 (ajuts urgència 
social) del pressupost de despeses vigent. 
L’import de cada operació de PJU serà de 25.000€ o de l’import que resti disponible 
quan sigui inferior. 
 
SEGON. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2018 la disposició de l’import de 60.000€ en 
forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48004 (ajuts pobresa 
energètica) del pressupost de despeses vigent. 
 
L’import de cada operació de PJU serà de 24.000€ o de l’import que resti disponible 
quan sigui inferior. 
 
TERCER. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2018 la disposició de l’import de 25.000€ 
en forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.2269900 (accions 
socials) del pressupost de despeses vigent. 
 
L’import de cada operació de PJU serà de 5.000€.”. 
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
14. RECURSOS HUMANS. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA                 

REALITZACIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T, CONVOCATÒRIA 2017.                
NÚM. EXP. 164/2017/EAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Acceptar la subvenció per a la realització del Programa ENFEINA’T, 
convocatòria 2017, aprovada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 20 de 
desembre de 2017, per dur a terme les actuacions següents: 
 
- Remodelació de l’espai de l’entorn dels escocells de la ciutat per compatibilitzar 
la conservació de l’arbrat amb el manteniment de les voreres. Per aquesta actuació es 
contractaran 5 Oficials de 1a,  durant 12 mesos. 
 
- Projecte d’inclusió social per a persones amb discapacitat:  

• Per dur a terme tasques de vigilància necessàries pel foment de la mobilitat 
sostenible amb la implantació d’aparcaments vigilats per bicicletes. Per aquesta 
actuació es contractaran  3 Vigilants ambientals, durant 12 mesos. 

• Per dur a terme tasques d’Auxiliar Tècnic a les Biblioteques Municipals. Per  
aquesta actuació es contractarà 1 Auxiliar de Tècnic, durant 12 mesos. 
 
Els imports subvencionats de l’Expedient ENF-12-2017 són següents: 

Actuació laboral: Actuació 
acompanyament 

Número de 
contractes 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 

286.712,64€ 8.342,66€ 9 295.055,30€ 
 
Detall de les despeses subvencionades: 
 
A) Cost experiència laboral: 

Categoria 
Professional: Contractes 

Total cost 
experiència 

laboral 

Total 
subvenció 

experiència 
laboral 

Aportació 
Municipal 

Oficials 1a 5 162.868,26€ 161.521,38€ 1.346,88 
Vigilants 
Ambientals 3 95.327,45€ 95.327,45€ 0 

Auxiliar Tècnic 1   29.863,81€ 29.863,81€ 0 
TOTAL  288.059,52€ 286.712,64€ 1.346,88 

 
B) Cost Acompanyament a la Inserció 

Categoria Professional: Subvenció 
acompanyament 

Aportació 
Municipal 

Oficials 1a 4.600,00€ 0€ 
Vigilants Ambientals 2.800,00€ 0€ 
Auxiliar Tècnic    942,66€ 0€ 
TOTAL 8.342,66€ 0€ 
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∗ Formació: 200€ per participant = 1800€ 
∗ Assegurança obligatòria = 120€ 
∗ Accions acompanyament 100€ per participant = 900€ 
∗ Tècnic que realitza acompanyament (Tècnic municipal) = 0€ aplicable a la 

subvenció 5.522,66€. 
 
Segon.- A part dels imports subvencionats pel Programa Enfeina’t 2017, l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, haurà d’assumir les despeses següents: 
 
- Diferència del Cost laboral: 1.346,88€ 
- Indemnitzacions 2019: 6.007,70€ 
- Materials: 3.000€. 
- EPIS i vestuari laboral: 1.240€ 
 
Tercer.-  La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
- Els import dels sous, seguretat social i acompanyament a la inserció, que són les 
actuacions i despeses subvencionables, es tindran en compte en les previsions de les 
partides pressupostaries del Pressupost 2018 i 2019 per incorporar l’ingrés de la 
subvenció i les despeses esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable 
específic per cada concepte i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de 
comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 

 
- La diferència del cost laboral no subvencionat, i de la indemnització per finalització 
de la contractació, aniran a càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari de cada 
servei que incorpori el personal contractat. Per dur a termes aquestes actuacions 
s’habilitaran a tal efecte les consignacions pressupostaries en el pressupost 2019. El 
total a consignar en aquest concepte és 1.346,88€ diferència cost salarial i 6.007,70 € 
indemnitzacions.  

 
- El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 
2018 habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és 1.240€. 
 
- El cost del material de les actuacions que comporten feines de manteniment de la 
ciutat, equipaments i suport a les activitats festives anirà a càrrec de la partida del 
Pressupost 2018 habilitades a tal efecte. El Total a consignar en aquest concepte és de 
3.000€.  

 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta 
del 80% de l’import atorgat, a partir de la presentació del certificat d’inici. El 20% restant 
s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa ENFEINA’T 2017 que tinguin repercussió en el 
Pressupost Municipal 2018 i 2019. 
 
Cinquè.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   
 
Sisè.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”. 
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15. INTERVENCIÓ. RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2017/39. NÚM. EXP. 04/2018/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F2017/39.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/39. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
TRESORERIA 
 
16. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. EXECUCIÓ SENTÈNCIA 63/16 DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE BARCELONA  DEL RECURS 
ORDINARI 66/2014-D, I RECONEIXEMENT DEL DRET  DE VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., AL COBRAMENT D’INTERESSOS 
MORATORIS. NÚM. EXP. 000033/2018-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Procedir a l’execució de la Sentència 63/16 pel Jutjat del Contenciós 
Administratiu Número 4 de Barcelona en el Recurs Contenciós-Administratiu 66/2014-D, 
Recurs Ordinari, i reconèixer el dret de Valoriza Servicios Medioambientales SA al 
cobrament de la quantitat de 478.738,23 Euros en concepte d’interessos moratoris. 
El pagament d’aquesta quantitat es farà amb càrrec a la partida 90.0110.35200 del 
pressupost de 2018. 
 
SEGON. Traslladar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. SOL·LICITUD 

PRESENTADA ONA BEACH CLUB, SL, PER A CONSTRUIR EDIFICI DE PB 
DESTINAT A RESTAURANT A LA PLAÇA TRAJO DE GARBÍ.  NÚM. EXP. 
1243/2016-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ONA BEACH CLUB, SL, per 
a  CONSTRUIR EDIFICI DE PB DESTINAT A BAR RESTAURANT, situat a la PL. 
TRAJO DE GARBI, (Exp.001243/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
Condicions de l’activitat 
 
Descripció de l’activitat: Bar Restaurant 
Aforament:  472 persones 
 
1. En aquest informe només es tenen en compte les instal·lacions i les condicions 
contra incendis. 
 
2. La superfície de l’activitat és de 987,54m2, la superfície construïda de l’activitat és 
de 304,81m2. 
 
3. Segons la classificació feta pel Decret 112/2010 i la Llei 16/2015, de 21 de juliol de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest establiment està 
sotmès al règim de comunicació. 
 
4. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i TAAC. 
 
5. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 
 
6. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
7. Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència. 
 
8. Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
9. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions pròpies dels 
edificis i construccions. 
 
10. Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
 
11. Tenir en compte les condicions de l’informe d’obres de l’arquitecta tècnica 
municipal. 
 
12. Cal instal·lar extinció automàtica en la cuina. 
 
13. La recepció i la barra 2 no formen part d’aquest informe. 
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14. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 

• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 
establerts pel decret 112/2010. 
• Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances. 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 
• En el cas de posar música en la zona de la terrassa, caldrà presentar un certificat 
amb mesures sonomètriques que acrediti el compliment de l’Ordenança de soroll i 
vibracions pel que fa als nivells de qualitat acústica de la zona. 
 
Condicions particulars de les obres 
 
1. L’executivitat de la llicència resta condicionada a la presentació a aquest 
Ajuntament de la següent documentació: 

• Còpia visada del projecte bàsic i d’execució 
• Estudi de seguretat i salut visat pel col·legi professional 
• Assumeix de l’arquitecte visat 
• Assumeix de l’arquitecte tècnic visat 
• Coordinador de seguretat i salut visat.  
• Full del programa de control de qualitat visat  
• Full d’estadística. 
 
2. La cota màxima de la planta baixa de l’edifici i la terrassa serà de 0,50 m respecte 
el paviment exterior. No es podrà executar l’edifici de recepció i barra exterior situat a 
l’accés oest de la parcel.la. 

3. Caldrà consensuar en visita d’obra conjunta entre els tècnics del Servei de 
Llicències i els tècnics directors de l’obra la solució dels tancaments (tipus, material 
d’acabat, i situació). Aquesta tindrà una alçada màxima 1,80 m mesurada des de la cota 
de paviment exterior i haurà de ser barrots verticals. 

4. Abans de la posta en funcionament de la piscina, caldrà obtenir els corresponents 
permisos per part del Departament de Salut d’aquest Ajuntament. 

5. La llicència s’ha concedir amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. 

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



 
 

 

14 
 

7. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

16. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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Condicions generals obres majors (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
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18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER  XXXX, PER FER REHABILITACIÓ I REFORMA DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+ENTRESOLAT+2PP,   
AL C. ESTUDIS, 23. NÚM. EXP. 1346/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. N. C., per a  
REHABIITACIÓ I REFORMA DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+ENTRESOLAT+2PP, a C. ESTUDIS,   23, (Exp.001346/2017-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el full de programa del control de qualitat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER KUKA ROBOTS IBERICA, SA, PER CONSTRUIR TRAM   
D’ESCALA   A L’INTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL, AL C. BAGES.                      
NÚM. EXP. 1400/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  KUKA ROBOTS IBERICA, 
S.A., per a  CONSTRUIR TRAM D'ESCALA PER CONECTAR LA PLANTA SEGONA 
AMB LA PLANTA COBERTA DE L'INTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL, a C. BAGES, 
(Exp.001400/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS DONAR COMPTE DE LES 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. NÚM. EXP. D180123. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXX, per a arranjar balcó, reparar i impermeabilitzar 
parets de local amb envà de pladur al local del carrer de l’Aigua, 86 baixos  (1070/2017) 
2. Id. per LINEA DE VALORES, SL, per a reformar l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres de PB+1PP, situat al carrer Correu, 36 (1152/2017) 
3. Id. per XXXX, per a treure persiana i fer tancament de la porta del traster a 
l’avinguda Riu Foix, 24. (1344/2017) 
4. Id. per XXXX, pe ra fer aïllament tèrmic del pis amb un aïllant projectat entre les 
parets, a la plaça Cal Ganeta, 3 2n. 1a. (1369/2017) 
5. Id. per FAFEME, SL, per a reformar local sense us comercial al carrer Pare Garí, 
83 bx.E (1384/2017) 
6. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la façana posterior i la 
coberta de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Pare Garí, 53 (1388/2017) 
7. Id. per  COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la façana a la Rambla 
del Castell, 30-32 (1389/2017) 
8. Id. per ARDI PROYECTOS, SL, per a pintar la façana dels 3 habitatges 
unifamiliars situats al carrer Providència, 4-6-8 (1392/2107) 
9. Id. per XXXX, per a fer reparació de cantell del sostre de la terrassa de la 3a. 
Planta al carrer Jardí, 91 3r. (1395/2017) 
10. Id. per PLAÇA DE LA VILA 3, SL, per a reparar la façana a la plaça de la Vila, 3 
(1398/2017) 
11. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a col·locar tela asfàltica per evitar 
filtracions al passatge Farígola, 1 (1401/2017) 
12. Id. per XXXX, per a arranjar i pintar façana de l’edifici, situat al carrer Manuel de 
Cabanyes, 62 (1406/2017) 
13. Id. per XXXX, pe a  legalitzar les obres de reforma interior de l’habitatge al carrer 
Estudis, 22-24 2n. 3a. (1407/2017) 
14. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar l’habitatge 4t.2a. de l’edifici 
plurifamiliar situat a l’avinguda Francesc Macià, 169 Esc.B (1411/2017) 
15. Id. per XXXX, per a canviar el baixant de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres al 
carrer Teatre, 33 (1413/2017) 
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16. Id. per REFORES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a reparar la façana al 
carrer Font i Vilaseca, 6 (1416/2017) 
17. Id. per COMUNITAT DE PROPITARIS, per a arranjar cantell del forjat de la 
façana de l’edifici al carrer de l’Aigua, 158 (1420/2017) 
18. Id. per C. R. F., per a retirar mur de maons a la porta i col·locar una persiana al 
carrer Pere Jacas, 19 baixos 6a (14/2018) 
19. Id. per ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SLU, per a obrir rasa de 
39 m per a instal·lació de fibra òptica, al carrer Josep Coroleu, 71 (1276/2017) 
20. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir rasa de 0,9 m per a 
connexió de servei de gas al carrer Germanes Rosell, 9 (1052/2017) 
21.   Id. per M. I. L. M., per a fer instal·lació interior de gas al carrer Germanes Rosell, 
9. (1160/2017) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  
 
Sol·licitud presentada per WORLD LINK EDUCATION,SL per a fer distribució interior i 
construir rampa a local destinat a escola d’idiomes, a la plaça Pau Casals, 1 
(1404/2017) 
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS DONAR COMPTE                        

DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.                                        
NÚM. EXP. CP180123. 

 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per XXXX, per a enderrocar mur decoratiu del jardí al 
carrer de l’Aigua, 199 baixos 3a. (1266/2017) 
2. Id. per LAGUNA TISAIRE, CB, per a reformar bany i cuina a la rambla del Castell, 
39 (1274/2017) 
3. Id. per XXXX, per a reformar la cuina al carrer Balears, 7 3r. 2a.(1285/2017) 
4. Id. per XXXX, per a reformar el bany al carrer Josep Pers i Ricart, 2 
(1286/INTERESSAT, per a descripció de l’obra, a adreça de ) 
5. Id. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa  a l’avinguda Francesc Macià, 130 
7è 2a. (1287/2017) 
6. Id. per XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer Gas, 16 2n. 3a.(1288/2017) 
7. Id. per XXXX, per a a canviar paviment al carrer Sant Roc, 34 2n. 2a. (1294/2017) 
8. Id. Per XXXX, per a canviar rajoles, paviment i pintar la cuina al carrer Torre 
d’Enveja, 53 /(1298/2017) 
9. Id. per XXXX, per a canviar fals sostre a la planta 2a. i reparar paviment ceràmic i 
revestiment de guix, a la rambla Principal, 47 (1300/2017) 
10. Id. per XXXX, per a reformar bany al carrer Immaculada Concepció, 3 1r.1a. 
(1303/2017) 
11. Id. per XXXX, per a reformar el bany  al carrer Sant Joaquim, 27 (1304/2017) 
12. Id. per XXXX, per a reformar el bany al carrer Jardí, 118 1r. (1305/2017) 
13. Id. Per XXXX, per a reformar el bany al carrer Escorxador, 6  3r.2a. (1308/2017) 
14. Id. per XXXX, per a buidar d’andròmines i desmuntar falsos sostres de l’edifici a la 
Rambla Principal, 16 1r.2n.3r. (1314/2017) 
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15. Id. per XXXX, per a pavimentar i pintar local sense us comercial al carrer Sant Felip 
Neri, 44 bx. (1316/2017) 
16. Id. per XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer Canigó, 1 5è 4a. 
(1321/2017) 
17. Id. per XXXX, per a col·locar rajoles a sobre el plat de dutxa al carrer Miquel 
Guansé, 38 2n.2a. (1327/2017) 
18. Id. per XXXX, per a reparar terrat al carrer Llibertat, 42 1r.1a. (1329/2017) 
19. Id. per XXXX, per a pavimentar habitatge al carrer Aigua, 190 (1334/2017) 
20. Id. per XXXXX, per a canviar rajoles i plat de dutxa  a la Rambla Exposició 49 
entresol 4a. (1335/2017) 
21. Id. per AGORAMULTI, SL, per a reformar bany i cuina al carrer Pelegrí Ballester, 16 
12 1a. (1339/2017) 
22. Id. per XXXX, per a reformar bany al carrer Manuel Tomàs, 5  2n. 1a (1341/2017) 
23. Id. per XXXX, per a impermeabilitzar terrassa al Carrer Immaculada Concepció, 12 
(1348/2017) 
24. Id. per XXXX, per a canviar rajoles del paviment al carrer Tetuan, 2 (1352/2017) 
25. Id. per XXXX, per a canviar mobles de la cuina a la Rambla Salvador Samà, 49 3r. 
4a (1363/2017) 
26. Id. per XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer Jardí, 85.  
(1365/2017) 
27. Id. per  XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer Josep Coroleu, 62 
2n.1a. (1367/2017) 
28. Id. per XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer Lepant 42 1r.1a. (1368/2017) 
29. Id. per COMUNITAT DE PROPIETAIRS, per a impermeabilitzar terrassa al carrer 
Forn de Vidre, 14 (1372/2017) 
30. Id. per DELBET TRADE, per a canviar banyera per plat de dutxa, a l’av. Garraf, 52 
1r. 1a. (1375/2017) 
31. Id. per XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer Josep Anselm Clavé, 
3 3r. (1376/2017) 
32. Id. per XXXX, per a reforma interior de l’habitatge al carrer Santa Gertrudis, 13 bx. 
(32/2018) 
 
ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per SIX INFORMÀTICS, SCP, per 

instal·lar una activitat de serveis informàtics, al carrer de l’Aigua, 104, bxs.1 
(175/17eACT) 

2- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX per instal·lar una activitat 
de venda de pinsos i accessoris per a animals, plantes de temporada i d’horta i 
perruqueria canina, a l’avinguda Francesc Macià, 161, bxs.4. (106/17eACT) 

3- Declaració responsable d’obertura presentada per  XXXX per instal·lar l’activitat de 
venda de productes de perruqueria i estètica al carrer dels Caputxins, 7, bxs. 
(174/17 eACT) 

 
COMUNICACIÓ PREVIA D’OBERTURA (Llei 16/15) 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar un taller de 

reparació i muntatge de maquinària de neteja al camí Ral, 2, nau 15. (207/17 eACT) 
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVIAR DE TITULARITAT 
 

5- Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom un supermercat al 
carrer de l’Aigua, 64. (8/18 eACT) 

6- Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom un bar restaurant al 
carrer de Conxita Soler, 17-19, bxs. (2/18eACT) 

7- Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom una llar d’infants al 
carrer de Jardí, 101. (149/17 eACT) 

 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS IMPOSAR A LA 

SOCIETAT  VI DIVI VILANOVA SL, LA  SANCIÓ DE MULTA DE MIL                    
CINC-CENTS UN EUROS (1.501€), PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE 
L’ACTIVITAT DEL BAR ”VI DIVÍ”, SITUAT A LA PL. MIRÓ DE MONTGROS, 7. 
NÚM. EXP. 000462/2017-UES. 

  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 30 de novembre de 
2017, registre d’entrada 2017037151, pel representant de la societat  VI VIDI 
VILANOVA, SL contra la proposta de resolució de data 30 de novembre de 2017, 
d’acord amb els motius i justificacions que consten a l’apartat IX de la present resolució. 
 
SEGON. IMPOSAR a la societat VI DIVI VILANOVA, SL, amb NIF B66306291 com a 
titular de l’activitat de Bar, anomenat “VÍ DI VÍ”,  situat a la plaça Miró de Montgros, 7, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels 
fets que es declaren provats a la present proposta de resolució. 
 
TERCER. REQUERIR a la societat VI DIVI VILANOVA, SL, amb NIF B66306291, com 
a titular de l’activitat del Bar anomenat “VÍ DI VÍ” perquè faci efectiu el pagament de la 
sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a VI DIVI VILANOVA, SL al domicili plaça Miró 
de Montgros, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.”. 
 
23. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 I 

ÚLTIMA A FAVOR D’OBRAS QUINTANA,SA PER “NOUS TANCAMENTS DE 
LA COBERTA DE LA SALA INFORMALISTES A LA BIBLIOTECA MUSEU 
VÍCTOR BALAGUER”. NÚM. EXP. 0000012/2017-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i última  corresponent a treballs efectuats 
del 18 al 31 del mes de novembre de 2017, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA,SA 
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amb NIF A 08397119    per les obres de “Nous tancaments de la coberta de la Sala 
d’Informalistes a la biblioteca Museu Víctor Balaguer”  corresponent a la factura  
nº18/23 per import de trenta set mil set-cents trenta tres euros amb seixanta quatre 
cèntims  37.733,64€   ( 31.184,83€ més  6.548,81€  del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.9330.63203 i 
50.9330.63204 del pressupost vigent.”. 
 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
24. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DE PRIMERA 

INSTÀNCIA NÚMERO 1 DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL PROCEDIMENT 
741/2017-L INTERPOSAT PER EXERCIR EL DRET DE RECTIFICACIÓ.            
NÚM. EXP. 9/2018/eSEC 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚMERO 1 DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Núm. procediment  :  JUDICI VERBAL (dret de rectificació) 741/2018-L 
 
Núm. i data sentència:          6/2018 de 22 de gener de 2018 
  
Part actora  : Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú  
 
Part demandada  :  OKDIARIO Y DOSMILPALBRAS, SL. 
 
Lletrat:                                   C. B. B. 
 
Objecte del procediment :    L'exercici del dret de Rectificació reconegut a la Llei 

Orgànica 2/1984 de 26 de maig que reconeix el dret de tota 
persona natural o jurídica a rectificar la informació difosa 
per qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que 
l’al·ludeixin, els considerin inexactes i que la seva 
divulgació pugui causar-li perjudici. Contra la publicació a 
l'OKDIARIO de l'article titulat “La gestión de Lloveras en 
Vilanova”. 

 



 
 

 

27 
 

Decisió  :  ESTIMA INTEGRAMENT la demanda interposada per 
l'Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú contra el director del 
Diario digital “OKDIARIO” i contra l'editor de DOS MIL 
PALABRAS, S.L. 

  
 CONDEMNA als demandats a que publiquin íntegrament la 

rectificació de la informació publicada en el seu diari digital 
en data 5/12/2017 en l'article titulat “La gestión de Lloveras 
en Vilanova” en el sentit que: 

 1er L'informe de la Sindicatura de comptes no va 
assenyalar cap irregularitat, sinó que únicament 
observacions i recomanacions i que 

 2on Qui va adjudicar els 741.480 euros va ser l'Ajuntament 
a través del Ple i de la Junta de govern, no l'Alcaldessa. 

 Aquesta rectificació ha de fer-se dintre dels tres dies 
següents, comptats des de la notificació de la sentència, 
amb rellevància similar a aquella en que es va publicar la 
informació que es rectifica sense comentaris ni afegits. 

  
 IMPOSA les costes als demandats 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma, contra ella es pot interposar 

recurs ordinari d’apel·lació davant l'Audiència Provincial de 
Barcelona, que s'haurà d'interposar davant del jutjat de 
Vilanova en el termini de vint dies a partir de la notificació 
de la sentència.  

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

conforme. 
 
25. ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES 

D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL. NÚM. EXP.1/2018/eSUB  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Federació d’Associacions 
pel Carnaval el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
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Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL. 
Data:  
16 de gener de 2018 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació total de 
80.493,00€ (dels quals, 77.493,00€, aniran amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3380.48903 de Subvenció Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), i 
els 3.000,00€ restants, en concepte de guarniment de carrers, que es faran 
efectius un cop hagi estat aprovat el pressupost de l’exercici 2018, amb càrrec a la 
partida 10.4320.2260201 de Foment i accions Promoció Ciutat, sens perjudici 
que un cop aprovat el pressupost pugui haver alguna variació en relació a la 
denominació i l’import d’aquesta aplicació pressupostaria). 

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

condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures i serveis de producció, segons l’ANNEX I.  

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Organitzar els actes del CARNAVAL 2018: 
 

• El Pla d’Autoprotecció. 
• Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 

persones (en matèria de soroll i en matèria de trànsit). 
• Els documents de coordinació d’activitats necessari per al servei de 

prevenció. 
• El personal necessari per el bon funcionament de l’esdeveniment: 

- Regidors d’espai 
- Electricista professional 
- Personal de càrrega i descàrrega 
- Personal de seguretat 

• L’assegurança de pluja. 
• El consum de corrent elèctric. 
• Els generadors de lloguer necessaris. 
• La neteja del recinte.  
• El lloguer del material d’infraestructura necessari que no disposi 

l’Ajuntament 
• La liquidació de l’SGAE. 
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L’organització haurà de disposar de la corresponent permís municipal per a la 
celebració del carnaval  

 
− Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure 

el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 
− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 

projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
− Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 

− Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de 
Cultura de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

 
− Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
− Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
 
− Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, entitats 

o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització. Posaran, a la vegada, el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre sota 
acord previ i previst amb suficient antelació.  

 
− Les entitats que usin pirotècnia, han d’adequar qualsevol de les seves activitats a 

les normes d’ús de material pirotècnic vigent i contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incidència.  

Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació total de 
80.493,00€ (dels quals, 77.493,00€, aniran amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3380.48903 de Subvenció Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), i els 
3.000,00€ restants, en concepte de guarniment de carrers, que es faran efectius un cop 
hagi estat aprovat el pressupost de l’exercici 2018, amb càrrec a la partida 
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10.4320.2260201 de Foment i accions Promoció Ciutat, sens perjudici que un cop 
aprovat el pressupost pugui haver alguna variació en relació a la denominació i l’import 
d’aquesta aplicació pressupostaria). 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.25 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                         Marcel·lí Pons Duat 
 


