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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
19 DE MAIG DE 2015 

 

Acta núm. 19 

 

ASSISTENTS: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 

 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) 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 A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 12 DE MAIG DE 2015. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 12 de 
maig de 2015. 
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2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS  ORDINARI 
68/2015,  INTERPOSAT PER PROMOCIONS VILANOVA, SA,  
CONTRA LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DAVANT 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,  
SALA TERCERA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera en qualitat 
part directament interessada, en el procediment, recurs ordinari  68/2015, 
interposat per PROMOCIONS VILANOVA, SA,  per quantia de indeterminada. 
 
SEGON. Designar  a MILÀ ADVOCATS, SLP, (el lletrat, Sr. Miquel Àngel 
Pigem de las Heras),   per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica 
de l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa 
s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució 
d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
TERCER.  Designar el procurador dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís (Ranera 
Cahis Procuradors) pel cas de ser necessària la seva intervenció en el 
procediment. 
 
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de 
Defensa Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un 
cop es determini la quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000€:  700€. 
• De 6.001 a 18.000€: 1.050€. 
• De 18.001 a 30.000€:  1.400€. 
• De 30.001 a 60.000€:  1.750€. 
• Més de 60.001€:  2.100€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1.050.-€. 

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb 
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, de la següent forma: 
 

Estudi i període de controvèrsia: 60%. 
Per la fase probatòria: 20%. 
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%. 

 
CINQUÈ. Notificar el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com al cap de Serveis Jurídics i Administratius 
d’Urbanisme  i  lletrat de l’ajuntament responsable de l’àrea, als efectes que 
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prestin l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat. 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES, 
INTERLOCUTÒRIES I AUTOS NOTIFICATS EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2015. 

 
Es dóna compte sentències, interlocutòries i autos notificats  el primer trimestre 
de 2015. 

 
NOTIFICADES AL MES DE GENER: 

 
1) Sentència núm. 271/2014, de data 8 d’octubre de 2014, dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu núm. 14, en el recurs 415/2012-AA, en relació a la 
interposició del recurs contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat formulada a l’ajuntament pels danys ocasionats com a 
conseqüència de la seva  caiguda al Mercat Municipal. Lletrat: Dolors Moyano 
Campaña. I que transcrita literalment diu: 

 
“FALLO: 

 
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
representación procesal de Dª ...... y en consecuencia anular el Decreto de 
Alcaldía del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, de 6 de agosto de 2012, 
reconociendo el derecho a que la Corporación demandada indemnice en la 
suma de 13.288’5 euros, desestimando el resto de pretensiones.  Sin costas. 

 
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su 
notificación.” 

 
 

2) Sentència núm. 660/2014, de data 18 de novembre de 2014, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, 
Secció Tercera, rotlle 137/2012, que dimana dels autos 139/2009 que va 
conèixer el jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona, en relació al 
recurs interposat contra el decret de 15 de desembre de 2008 i decret 17 de 
desembre de 2008 pel que s’imposava a la part actora una multa coercitiva de 
1.000 euros i s’operava advertència de permanència de les mides restauració, 
amb requeriment a les companyies de subministraments per interrompre els 
subministres a la edificació. Lletrat: Tomás Bonilla Núñez. I que transcrita 
literalment diu: 

 
“FALLAMOS 
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Que desestimamos el presente recurso de apelación interpuesto contra la 
Sentencia nº 411, de 28 de diciembre de 2011, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Barcelona nº 4, recaida en los Autos 139/2009, cuya parte 
dispositiva en la parte menester estableció “ DESESTIMAR el recurso deducido 
por Don..... contra el Decreto de 15 de diciembre de 2008 que desestimaba las 
alegaciones presentadas en fecha 9 de mayo de 2008 y contra el Decreto de 
17 de diciembre de 2008 en virtud del cual se impone una multa coercitiva de 
1.000 euros  y se le advierte de que permanece vigente la medida de 
restauración en los términos acordados por resolución de 30 de abril de 2008 y 
se requiere a las compañias suministradoras de agua, energía eléctrica, gas y 
telefonía para que interrumpan el suministro al Sr. o de la correspondiente 
contratación y debiendo dar cuenta de la medida cautelar al correspondiente 
órgano competente para el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad 
Declarándolas conformes a derecho debiendo cada parte asumir las costas 
generadas a su instancia y las comunes por mitad”, QUE SE CONFIRMA 
ÍNTEGRAMENTE. 

 
Se condena en costas del presente recurso de apelación a la parte apelante. 

 
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de 
Casación y es firme” 

 
 

3) Sentència núm. 263/2014, d’11 de desembre de 2014, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 16, en el recurs PA 208/2013-B, interposat en relació 
a la interposició del recurs contra el Decret 000363/2012-GES que confirmava 
l’autoliquidació 20197923  referent a l’Impost de l’Increment de Valor dels 
terrenys de la meitat indivisa de la finca situada a l’av. de Jaume Balmes, núm. 
44, 5è-2a. de Vilanova i la Geltrú. Lletrat:Matias Acebes Fernández. I que 
transcrita literalment diu: 

 
“DECIDEIXO:: 

 
Estimar el recurs interposat contra l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, anul.lar la resolució impugnada i l’autoliquidació realitzada per 
l’ajuntament demandat, sense pronunciament sobre les costes processals. 

 
Notifiquis a les parts la precedent sentència fent constar que no és 
susceptible de recurs ordinari, de conformitat amb allò que preveu l’ article 
81 de la Llei jurisdiccional.” 

 
 

4) Sentència núm. 273/2014, de 15 de desembre de 2014, dictada pel 
Juzgado Contencioso Administrativo 5, en el recurs PA 346/2014-V, interposat 
per PROMOCIONES HURCABA, SL, en relació a la interposició del recurs 
contra resolució de data 8 de maig de 2014 que desestimava la sol.licitud de 



 
 
 

5 

l’empresa actora en el sentit de confirmar la meritació de l’Impost sobre 
l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana en la transmissió de 
la finca situada a la Ronda d’Amèrica, núm. 30. Lletrat: Lletrat: Matías Acebes 
Fernández. I que transcrita literalment diu: 

 
“DECISIÓ: 

 
DESESTIMO el recurs contenciós administratiu interposat per la 
representació processal de l’empresa PROMOCIONES HURCABA, S.L., 
davant de la resolució de 8 de maig de 2014 dictada per l’Alcadessa de 
l’Ajuntament demandat que resolia desestimar la sol.licitud de l’empresa actora 
o recorrent, en el sentit de confirmar la meritació de l’Impost sobre l’Increment 
dels valors dels terrenys de naturalesa urbana en la transmissió de data 17 de 
gener de 2014 , de la finca situada a la ronda d’Amèrica, núm. 30, que s’atè a 
dret. 

 
No imposo les costes processals atès que el cas presenta dubtes de dret i 
de fet. 

 
Notifiqueu aquesta resolució a les partes i feu-los saber que contra la present 
resolució no hi poden interposar cap recurs.” 

 
 
5) DECRET núm. 3/2015, de data 22 de gener de 2015, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 en el procediment Recurs Ordinari núm. 
365/2014-1C interposat per PARC DEL GARRAF SPORT AIE, en relació a la 
sol·licitud de la mercantil actora relativa al desequilibri econòmic financer, 
Lletrat: Fermín Ortega  Vázquez. I que transcrit literalment diu: 

 
“PART DISPOSITIVA 

 
Disposo tenir per desistida la part recurrent PARC DEL GARRAF SPORT 
AIE i declaro l’acabament d’aquest procediment. 

 
No és procedent fer especial condemna quant a costes.” 

 
 

NOTIFICADES AL MES DE FEBRER: 
 

1) DECRET núm. 4/2015, de data 12 de gener de 2015, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17, en relació al Procediment recurs ordinari 
247/2013- F1, interposat per PARC DEL GARRAF SPORT AIE,                    
Lletrat: Fermín Ortega Vázquez. I que transcrita literalment diu: 

 
“ Part Dispositiva 
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Disposo tenir per desistida la part recurrent PARC DEL GARRAF SPORT 
AIE, representada pel procurador SR. ANZIZU FUREST, contra la resolució de 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representada pel procurador SR. 
IVO RANERA CAHIS, i declaro l’acabament d’aquest procediment. 

 
No és procedent fer especial condemna quan a costes.” 
 

 
2) DECRET, de data 27 de gener de 2015, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8, en relació al Procediment recurs ordinari 203/2014-A, 
interposat per ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, en relació a la 
reclamació d’interessos per demora. Lletrat: Matías Acebes Fernández. I que 
transcrita literalment diu: 

 
“PARTE DISPOSITIVA 

 
DISPONGO: Que debo acordar y acuerdo el ARCHIVO PROVISIONAL de las 
actuaciones, debiendo permanecer en tal situación mientras no se solicite la 
continuación del proceso o se produzca caducidad de la instancia. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante esta Secretaria en el plazo 
de cinco dias, a contar desde el siguiente a su notificación.” 

 
 
3) INTERLOCUTÒRIA núm.  15/2015, de data 6 de febrer de 2015 dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm.12, en relació al procediment abreujat 
actuacions 283/2012-1C, interposat pel Sr......, davant la falta d’acreditació 
processal a favor de la procuradora de la part actora. Lletrat: Matías Acebes 
Fernández. I que transcrita literalment diu: 

 
“PART DISPOSITIVA 

 
Disposo declarar acabat el present procediment, arxivar les actuacions i 
anotar-ho en els llibres de registre. Uniu una testimoniança d’aquesta resolució 
a les actuacions i notifiqueu-la a les partes personades.” 

 
 
4) DECRET núm. 9/2015, de data 9 de febrer  de 2015, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm.11, en relació al Procediment Abreujat núm.  
40/2014-A interposat per Sr....., en relació a la desestimació per silenci 
administratiu del recurs de data 21 de novembre de 2013 contra la resolució 
sancionadora en relació a l’expedient administratiu per multa de circulació núm. 
Z131100865. Lletrat: Cristina Rafales Graells. I que transcrita literalment diu: 

 
“PARTE DISPOSITIVA 
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ACUERDO: Tener por desistido al recurrente declarando terminado este 
procedimiento. 

 
No haber lugar a hacer especial condena en costas.” 

 
    
NOTIFICADES AL MES DE MARÇ: 

 
1) Sentència núm. 57/2015, de data 23 de febrer  de 2015, dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu núm. 8, en el Procediment Abreujat núm. 68/2014-D 
interposat per CAJA SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A-CASER, en relació a la interposició del recurs contra la 
desestimació mitjançant resolució de data 2 de desembre de 2013 de la 
reclamació prèvia a l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 00148/2012-
REC (reclamació pels desperfectes ocasionats per una inundació al c/ de la 
Masia d’en Frederic, núm. 22). Lletrat: Jordi Sellarés Valls. Procuradora: Laura 
de Manuel Tomás. I que transcrita literalment diu: 

 
 “FALLO 

 
Estimar el recurso contencioso administrativo número 68/2014-D 
interpuesto por la representación procesal y defensa letrada de Caja de 
Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., contra la 
actuación administrativa impugnada más arriba identificada. Y en 
consecuencia: 1. Anular la actuación administrativa recurrida. 2. Declarar la 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú en los 
hechos enjuiciados, condenando a éste a indemnizar a la parte actora en la 
cuantía de 2.573,93 euros, más las actualizaciones ex artículo 141.3 de la 
Ley 30/1992 y en su caso los intereses legales ex artículo 106.2 de la Ley 
29/1998.Sin costas. 

 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
no cabe interponer recurso de apelación, a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 81.1 a) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción”. 

 
 

2) Sentència núm. 148/2015, de data 2 de març  de 2015, dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció 
cinquena, Rotlle d’apel·lació núm. 220 /2012, que dimana del recurs contenciós 
administratiu núm. 210/2009 que va conèixer el Jutjat contenciós administratiu 
núm. 17, interposat per SOCIEDAD  ESTATAL   CORREOS    Y   
TELÉGRAFOS,  SA, en relació a la interposició de recurs especial en matèria 
de contractació previst a l’article 37 de la Llei 37/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, aplicable a la licitació del servei de 
correspondència de l’Ajuntament, en oposició als preus unitaris de licitació a la  
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baixa per als diferents tipus de repartiment i els criteris d’adjudicació emprats, 
sent l’Ajuntament part apel.lant. Lletrat: Juan Piqueras Ruiz. Procuradora: 
Laura de Manuel Tomás. I que transcrita literalment diu: 

 
“FALLAMOS 

 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sección Quinta) ha decidido: 

 
1º.- ESTIMAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada y la 
adhesión al mismo formulada por la parte codemandada, contra la Sentencia 
dictada en fecha 4 de noviembre de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 17 de Barcelona, la cual se revoca por no estimarse ajustada 
a derecho. 

 
2º.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
parte actora y apelada, contra los acuerdos adoptados por la Junta de Govern 
Local del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, en sesiones de fechas 23 de 
diciembre de 2008 y 14 de enero de 2009, que se confirman. 

 
3º.- NO HACER pronunciamiento sobre el pago de las costas devengadas en 
ambas instancias. 

 
Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno.” 

 
 

3) Sentència núm. 53/2015 de data 11 de març de 2015, dictada pel Jujtat 
contenciós administratiu núm. 4, en el recurs  Procediment Abreujat 311/2014-
D interposat pel Sr..... , en relació a la interposició de recurs contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada a 
l’ajuntament pels danys i perjudicis materials ocasionats com a conseqüència 
de l’incendi d’uns contenidors de brossa el dia 13 de març de 2012. Lletrat: 
MILA ADVOCATS, SCP. (Miquel A. Pigem de las Heras). Procurador: Ivo 
Ranera Cahís. I que transcrita literalment diu: 

 
“FALLO:  
 
Que DEBO INADMITIR COMO INADMITO el presente recurso contencioso 
administrativo. Se imponen las costas al recurrente, con el límite total máximo 
de 80 euros. 

 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 
quince dias, a tenor de lo dispuesto en el art. 81.2.a) LRJCA”. 
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4) Decret núm. 253/2013-C  de data 12 de març de 2015, dictada pel Jujtat 
contenciós administratiu núm. 13, en el recurs  Procediment recurs ordinari  
253/2013-C interposat per SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 
BARCELONA. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA  en relació a 
l’exercici de la Sobirania Fiscal. Lletrat: Jordi Salbanyà Benet. I que transcrita 
literalment diu: 

 
“ PARTE DISPOSITIVA 

 
ACUERDO: 

 
Tener por desistido a la parte recurrente la SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO EN BARCELONA, DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN 
CATALUÑA, declarando la terminación de este procedimiento. 

 
No ha lugar a hacer especial condena en costas.” 

 
 

5) Sentència núm. 218/2011 de data 7 de juliol de 2011, dictada pel Jujtat 
contenciós administratiu núm. 2, en el recurs  Procediment ordinari 63/2009-Y 
interposat per Sr. ......., en relació a la interposició recurs contra Decret 
d’alcaldía de 15 de desembre de 2008 que acordava la clàusula i tancament de 
l’activitat Bar Restaurant, situat al Mas d’en Creixell, al Camí de la Plana de 
Vilanova i la Geltrú..Lletrat: Tomás Bonilla Núñéz. I que transcrita literalment 
diu: 

 
“ FALLO. 

 
PRIMERO. Desestimar el presente recurso 63/2009-Y interpuesto por la 
representación procesal contra la actuación administrativa municipal 
impugnada más arriba identificada. 

 
SEGUNDO. No hacer pronunciamento especial sobre las costas. 

 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es 
firme y que cabe contra ella recurso de apelación.” 
 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES, 
INTERLOCUTÒRIES I AUTOS NOTIFICATS AL MES D’ABRIL DE  
2015. 

 
Es dóna compte de sentències, interlocutòries i autos notificats al mes d’abril 
de 2015. 
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1) Auto   de data 14 de març de 2015, dictat pel Jutjat contenciós administratiu 
núm. 1, en el recurs ordinari 358/2012-4  interposat per GERMACAS, SL, que 
declara la caducitat del recurs interposat al no deduir-se demanda per la part 
actora dins del termini legal. Lletrat: Matias Acebes Fernández. I que transcrit 
literalment diu: 

 
“PARTE DISPOSITIVA: 

 
DISPONGO: Declarar la caducidad del recurso y por preconcluido el trámite 
que ha dejado de utilizarse respecto al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra acto presunto del AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTÚ y, en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de 
lo que se dejará nota bastante en los libros de registro”. 

 
 

2) Sentència núm. 71/2015 de data 23 de març de 2015, dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu núm. 12, en el recurs Procediment Abreujat núm. 
268/2013-2C interposat per EMBALAJES ARCA, SL, contra el decret de 
l’alcaldessa de data 26 d’abril de 2013 que desestima el recurs de reposició 
contra la liquidació en concepte d’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana per import de 26.088, 13 € per la compravenda 
del solar del carrer de la Masia de Notari, núm.  19. Lletrat: Matias Acebes 
Fernández. I que transcrita literalment diu: 

 
“ FALLO 

 
En atención a lo expuesto, he decidido: 
  
1º DESESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo. 
2º No hacer condena de las costas causadas. 

 
La presente resolución es firme y contra la misma no puede interponerse 
recurso ordinario alguno “ 

 
 

3) Auto de data 27 de març de 2015, dictat pel Jutjat contenciós administratiu 
núm. 14, en el recurs 592/2007-AA interposat per PROMOCIONES VILANOVA 
2001, SL,  relatiu a la execució de la sentència del TSJ de Catalunya de 17 de 
gener de 2012 que va acordar l’anul·lació dels decrets de 24 d’agost i 4 de 
setembre de 2007 condemnant a la Corporació a que en un termini de dos 
mesos s’adoptessin les mesures per que es convoqués la Junta General de 
Compensació Turó de Sant Cristòfol per al nomenament del President de la 
Junta i per que es pronunciés sobre l’actuació del President no propietari fins el 
moment del nomenament ordenat. Lletrat: Tomás Bonilla Nuñez. I que transcrit 
literalment diu: 
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“ PARTE DISPOSITIVA 
 

ACUERDO: Tener por ejecutada la sentencia firme número 17/2012 dictada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 
Catalunya de 17-1-2012. 

 
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante el Juzgado 
en el plazo de QUINZE DÍAS, a contar desde el siguiente al de su notificación.” 

 
 
4) Sentència núm. 110/2015 de data 30 de març de 2015 dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu núm. 2, en el recurs ordinari 298/2013-D  interposat 
pel Sr. ..............,    en relació a la interposició del recurs contra la desestimació 
de la petició del recurrent de devolució de la quantitat ingressada en concepte 
de liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana per la donació del 50 % de la finca 1756. Lletrat: Matias 
Acebes Fernández. I que transcrita literalment diu: 

 
“ FALLO 

 
Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el Recurso Contencioso 
Administrativo interpuesto por D. CARLOS BERTRÁN XIMÉNEZ, contra el 
Decreto de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú de 20 de junio 
de 2013, por el que se desestimó la petición formulada por el recurrente de que 
le fuera devuelta la cantidad ingresada en concepto de liquidación del Impuesto 
del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la donación 
del 50 % de la finca 1756, con referencia catastral 29560089625N0001WR , 
declarando que el citado acto es ajustado a derecho y condeno a la actora al 
pago de 1.000 euros en concepto de costas procesales. 

 
Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que no es firme, y que 
contra la misma cabe interposición de recurso de apelación “. 

 
 
5) Sentència núm. 236/2015 de data 31 de març de 2015, dictada per la Sala 
de lo contenciós administratiu, secció quinta, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el Rotlle d’apel·lació núm. 424/2011 que dimana del 
procediment ordinari 241/2008, jutjat contenciós administratiu núm. 17, 
interposat per la Sra. ......., en relació a la desestimació de petició formulada 
per l’actora per tornar a posar al seu nom la llicència municipal per exercir la 
venda al Mercat del Centre, de la que havia estat titular fins l’any 1998. Lletrat: 
Joan Vall i costa. Procurador: Laura de Manuel Tomás. I que transcrita 
literalment diu: 

 
“ FALLAMOS 
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En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ( Secció Quinta) ha decidido: 

 
1º.- Desestimar el recurso de apelación que interpone Dª ...... contra la 
sentencia dictada el 18 de febrero de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 17 de Barcelona, en el procedimiento ordinario nº 241/2008, 
la cual se confirma en sus propios términos. 

 
2º.- Imponer a la recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia, 
con el límite de la cantidad de 600 euros por cada una de las partes apeladas. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la 
Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales. 

 
Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno “. 

 
 

6) Auto núm. 52/2015 de data 17 d’abril de 2015 dictat pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 4, en el procediment d’autorització judicial d’entrada a 
habitatge propietat municipal 29/2015-E  interposat per la Corporació, en 
relació a l’immoble del carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 6, baixos 2ª. 
Lletrat: Miquel Àngel Pigem de las Heras (MILÀ ADVOCATS) . I que transcrita 
literalment diu: 

 
“PARTE DISPOSITIVA 

 
FALLO: 1.- CONDICIONAR la presente autorización al previo requisito y 
condición de que, a fin de prevenir evitar una situación de exclusión social y un 
consiguiente desamparo del menor, derivado de cuestiones de índole 
meramente económica, y en un  juicio de proporcionalidd, se garantice otra 
ubiación a los ocupantes de la vivienda que resulte asumible en función de los 
ingresos del cabeza de familia 

 
2.- Una vez cumplida la anterior condición, y con justificación de la misma al 
Juzgado, AUTORIZAR la entrada en el domicilio de Dª ....  y su hijo menor de 
edad, , sito en Vilanova i la Geltrú, calle del Pintor Martí Torrents, núm. 6 bajos 
2ª solicitada por el Ayuntamiento de dicha localidad, en los términos y con los 
límites que se citan el Fundamento jurídico Tercero. 

 
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN EN 
UN SOLO EFECTO conforme el artículo 80.1.d de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de QUINZE DIAS desde la 
notificación del mismo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.” 
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7) Sentència núm. 182/2015 de data 23 d’abril de 2015, dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu núm. 7, en el recurs ordinari 493/2013-F  interposat 
per VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, en relació a la 
impugnació de la resolució del Ple de data 29 de juliol de 2013, en relació a la 
regularització de l’IPC (revisió de preus) dels anys 2011, 2012 i 2013 relatiu al 
contracte de gestió integrat del servei públic de neteja diària i recollida de 
residus del municipi en règim de concessió administrativa. Lletrat: Miquel Àngel 
Pigem de las Heras. I que transcrita literalment diu: 

 
“FALLO 

 
Que debo ESTIMAR y estimo totalmente el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por la representación procesal en autos de la entidad Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, frente a la resolución administrativa 
referenciada en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución en 
relación a los años 2011 y 2012, sin expresa condena en costas, de tal 
manera que por esta mi sentencia anulo y dejo sin efecto la resolución de la 
demandada de 29-7-13. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, con indicación que contra la 
misma cabe recurso ordinario de apelación del artículo 81 LJCA a plantear ante 
este Juzgado en 15 días y a resolver por la correspondiente Sección de la Sala 
de lo C-A del TSJ de Cataluña.” 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

5. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/14, per un import d’UN MILIÓ QUARANTA MIL CENT QUARANTA-UN 
EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (1.040.141,57€). 
 

6. HISENDA. DONAR COMPTE DE L’AUTO DE 7 DE MAIG DE 2014 
DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE 
BARCELONA, RECURS 203/2014 A, PROCEDIMENT ORDINARI, 
SEGUIT PER PROMOCIONES ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, 
SA, CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I 
RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LA 
QUANTITAT DE 250.000,00 € PER INTERESSOS. 

 
Es dóna compte als assistents del següent auto. 
 
“PRIMER. Donar compte de l’Auto de 7 de maig de 2015 del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu número 8 de Barcelona, Recurs 203/2014 A, 
Procediment Ordinari, interposat per ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, 
contra AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 



 
 
 

14 

 
SEGON. Aprovar el pagament a ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, de la 
quantitat de 250.000,00 €, amb càrrec a la partida ‘90  0110 35200 Interessos 
de Demora del vigent Pressupost municipal.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

7. ESPORTS. APROVAR ATORGAR UN AJUT ECONÒMIC A 
L’ASSOCIACIÓ ACELL PER A L’ORGANITZACIÓ DEL PAS DE 
LA TORXA DELS SPECIAL OLYMPICS A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Atorgar un ajut econòmic a l’associació ACELL de 2.000 € per 
l’organització i execució dels actes d’acollida del pas de la torxa dels Special 
Olympics a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 33.341.48100 Beques, 
del vigent pressupost ordinari de la Regidoria d’Esports”. 
 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

8. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, AMB 
REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels 
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als 
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, amb rebuts pendents de liquidació. 

 
La relació comença amb DNI 37 677 139B i finalitza amb la Sra. amb DNI 47 
635 069E. 
 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 

9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL COST DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 
COL·LECTIU URBÀ DE  L’ANY 2014.  
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. APROVAR la liquidació del cost del servei públic de transport 
col·lectiu urbà de viatgers prestat per l’empresa concessionària TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL, SA, corresponent al període de l’1 de gener de 2014 al 31 
de desembre de 2014, per un import de 461.387,66 € a càrrec de l’aplicació 
54.440.22300 Transport urbà de viatgers del pressupost de l’any 2015. 
 
Aquest import s’obté de la següent fórmula del plec de condicions: 
 

Subvenció = ( C – I ) ± G = (1.925.937,51 – 528.429,53) + 7.319,68 = 
1.404.827,66 € 

 
L’import dels pagaments a compte de l’any 2014 ja aprovats és de 
943.440,00€.  
 
Subvenció  – 943.440,00 = 461.387,66 €  
 
Així doncs, la subvenció a liquidar corresponent a l’exercici 2015 és: 
461.387,66 €. 
 
SEGON. APROVAR una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 86.551,00 €/mes, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, 
el que suposa un import anual de 1.038.612,00 €, a càrrec de l’aplicació 
54.440.22300 del pressupost vigent.  
 
TERCER. APROVAR el pressupost anual de l’any 2015: 
 

        Pressupost 2015 

COST DEL SERVEI sense IVA ( C ) 

1.949.967,93 € 
 

           

a) COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS (Cm)  59.000,75 € 

a1 Costos no revisables       

 Amortització - finançament de la inversió en instal·lacions    

 Amortització - finançament en material mòbil    57.200,75 € 

 Amortització - finançament en altres equips i instal·lacions necessàries 1.800,00 € 

          

b) COST D'OPERACIÓ (Co)         1.679.260,50 € 

b1 Costos revisables segon X ( Clàusula 3 )      

 Total cost empresa personal de conducció-percepció    877.286,21 € 

 Personal no directe ( excloent personal de conducció-percepció taller ) 63.589,99 € 

b2 Costos revisables segon Y ( Clàusula 3 )      

 Combustible       424.621,60 € 

b3 Costos revisables segon M ( Clàusula 3 )     

 Assegurances      52.660,66 € 

b4 Costos revisbles segon K ( Clàusula 3 )     

 Pneumàtics      16.430,43 € 
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b5 costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )     

 Vestuari del personal       4.764,00 € 

 Manteniment i reparacions del material mòbil (incloent mà d'obra de taller) 113.771,25 € 

 Billetatge i comercialització dels títols de transports    12.876,11 € 

 Neteja de flota e instal·lacions      38.541,78 € 

 Vigilància de cotxeres      2.542,19 € 

 Estimació de despeses generals     7.625,57 € 

 Lubricants i greixos       10.967,73 € 

 Lloguer de cotxeres       31.341,07 € 

 Serveis professionals exteriors      22.241,92 € 

          

c) ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR       84.138,68 € 

c1 Costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )      

 Repercussió càlcul anual ISC      11.327,92 € 

 Audit extern mensual de les variables definitòries del servei   14.518,83 € 

 Estudi de mobilitat residents ( quinquennal )    0,00 € 

 Estudi de mobilitat no residents ( quinquennal )    0,00 € 

 Trenet turístic       7.914,12 € 

c2 Costos no revisables       

 Repercussió elaboració Plec de condicions i execució Estudis Mobilitat 0,00 € 

 Despeses de promoció i de control del servei ( 3% sobre Co )   50.377,81 € 

 IVA no compensable de l'exercici     0,00 € 

 Altres despeses derivades d'accions no previstes a l'exercici   0,00 € 

          

d) COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL     127.568,00 € 

 7,0 % sobre Cm+Co+Ca coma a BENEFICI EMPRESARIAL   127.568,00 € 

     

 Cost total       1.949.967,93 € 

 Km  totals            490.153,50 € 

 Cost per Km           3,9783  € 

 
 
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei de 
transport públic col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal, S.A. 
 
CINQUÈ. Ratificar la proposta en el proper Ple ordinari que es celebri.” 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
DEL CONVENI URBANÍSTIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL POLÍGON SANT JORDI I, PER A LA 
FINALITZACIÓ DE L’OBRA URBANITZADORA D’AQUEST 
SECTOR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Aprovar el conveni urbanístic de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú i la Junta de 
Compensació del Polígon Sant Jordi I, per a la finalització de l’obra 
urbanitzadora d’aquest sector, incorporat a l’expedient, de conformitat amb els 
informe tècnics que s’annexen a dit conveni com a part integrant del mateix.  
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i 
sotmetre’l a informació pública pel termini d’UN (1) MES des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 26 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanzà, núm.  1-7, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona).  
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest 
conveni i de tots aquells altres documents que siguin necessaris per a la 
formalització d’aquest acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú i Junta de Compensació del Polígon Sant Jordi I, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.   
 
CINQUÈ. Donar compte del present acord al Ple de l’Ajuntament.”   
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 46802346Z, PER A CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO, SITUAT AL 
CARRER DEL VENDRELL, NÚM. 13. (335/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  la Sra. amb NIF: 46802346-Z, per a  construir habitatge 
unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP+PSCO, situat al carrer del Vendrell, 
núm. 13, (Exp.000335/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 35038386W, PER A REFORMA I AMPLIACIÓ 
DE LA CUINA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR, SITUAT A 
L’AVINGUDA DE JAUME BALMES, NÚM. 5. (356/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb NIF: 35038386-W, per a  reforma i ampliació de la cuina 
de l'habitatge unifamiliar, situat a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 5, 
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(Exp.000356/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 

 
13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 

SOL·LICITADA PER 44183222S, PER A ENDERROCAR EDIFICI 
DE PB, SITUAT AL CARRER DEL FES, NÚM. 55. (377/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb NIF 44183222-S, per a  enderrocar l’edifici de PB, 
situat al carrer Fes, núm.  55, (Exp.000377/2015-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER A 
REPARAR PILARS DE FORMIGÓ DE L’EDIFICI DE LA RAMBLA 
DE LA PAU, NÚM. 105. (312/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  COM. PROP. RBLA. PAU, 105, E5873104-3, per a  reparar 
pilars de formigó, a la rambla de la Pau,  núm. 105, (Exp.000312/2015-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS LA 
TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. 
AMB NIF: 77267003K, PER A ENDERROCAR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR SITUAT A LA PLAÇA DE SOLER I GUSTEMS, 
NÚM. 4. (337/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents SUSPENDRE els terminis de tramitació 
de la llicència sol·licitada per la Sra. amb DNI: 77 267 003-K, per a enderrocar 
edifici plurifamiliar de PB+3PP, situat a la plaça de Soler i Gustems, núm. 4, fins 
que la propietat presenti la proposta del nou edifici que ha de substituir el que 
es vol enderrocar i, un cop presentada, fins a la recepció de l’informe preceptiu 
i determinant del contingut de la resolució de la Comissió de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Aquesta suspensió en cap cas podrà 
excedir el termini màxim de 3 mesos comptats a partir de la data en que es 
sol·liciti el citat informe. 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADDENDA RELATIVA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’EXERCICI 2015, DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER AL FUNCIONAMENT D’UN SERVEI 
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D’INTERMEDIACIÓ DELS DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH) I 
DEL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA (SAC). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar d’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació 
de Barcelona per a l’exercici 2015, del Conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i 
del Servei d’atenció ciutadana (SAC), que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
TERCER. Notificar a la Diputació de Barcelona el present acord.” 
 
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar terrat 

comunitari al carrer de Santa Magdalena, núm. 6. (212/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per 47638641Y, per a fer instal·lació interior de gas a 

l’avinguda del Garraf, núm. 82. (264/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar pati de 

llums al carrer de Lleida, núm. 18. (358/2015) 
 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a 

impermeabilitzar terrassa al carrer de Josep Coroleu, núm. 7-9, 3r. 1a. (361/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per la Sra. NÚRIA MORATA MARSAL, per a reparar 

arrebossat de la façana i pintar al carrer del Margalló, núm. 38. (375/2015) 
 
6. Sol·licitud presentada per 52422653H, per a enderrocar envans per a incorporar 

la cuina al menjador, al carrer de les Atzavares, núm. 22, bxs. 3a. (380/2015) 
 
7. Sol·licitud presentada per 33960109B, per a fer reparació de la façana posterior al 

carrer de Josep Freixes, núm. 4. (385/2015) 
 
8. Sol·licitud presentada per 46345922W, per a legalitzar instal·lació interior de gas, 

a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 101-103. (387/2015) 
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9. Sol·licitud presentada per RDA INVERNET, SL, per a legalitzar instal·lació interior 
de gas al carrer de Josep Coroleu, núm. 125. (394/2015) 

 
10. Sol·licitud presentada per 77274474V, per a canviar bigues afectades per 

aluminosi, a la plaça de les Casernes, núm. 3. (418/2015) 
 
11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 101-103. 
(287/2015) 

 
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas a l’avinguda del Garraf, núm. 82. (289/2015) 
 
13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de Josep Coroleu, núm. 125. (290/2015) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per 36582275Q, per a instal·lar rètol a local comercial al 

carrer de la Unió, núm. 11. (379/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per PRYSMIAN SPAIN, SA, per a construir bancades de 

formigó per a desplaçar maquinària a l’avinguda del Coll d’en Ferran, núm. 39. 
(388/2015) 

 
3. Sol·licitud presentada per FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, per a legalitzar 

rehabilitació de local comercial situat al carrer de la Unió, núm. 44. (395/2015) 
 

18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
 
1. Comunicació presentada per GLOBAL CONNECT IDIOMES, SL, per a instal·lar 

acadèmia d’idiomes a la rambla Principal, núm. 7, bxs. (174/2015-ACT) 
 
MEDI AMBIENT 
 

19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR, SI ESCAU, LA 
LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA DE PARCEL·LES D’HORTS URBANS ECOLÒGICS 
(2A CONVOCATÒRIA) I ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D’HORTS URBANS ECOLÒGICS.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Aprovar la llista de sol·licituds admeses i excloses de llicència de 
parcel·les d’horts urbans ecològics (segona convocatòria). 
 
SEGON. Establir un període d’al·legacions al llistat de sol·licituds admeses i 
excloses de 10 dies a comptar des del dia següent a la data de notificació del 
present acord. Un cop exhaurit el termini d’al·legacions es procedirà a realitzar 
el sorteig. Les sol·licituds que quedin sense parcel·la assignada passaran a 
formar part d’una llista d’espera. 
 
TERCER. Notificar el present acord a tots els sol·licitants i publicar a la web 
municipal el llistat de sol·licituds admeses i excloses i la informació relativa al 
sorteig per adjudicar les parcel·les.” 
 
 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

21.  HISENDA. APROVAR, SI ESCAU, DE L’ADDENDA PER A 
L’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER DELS 
ESTUDIS, NÚM. 1, 1A. PLANTA 1A. PORTA 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Establir a la Sra. amb NIF 37 253 029-K una quota de lloguer de 
32,95 € fins el dia 31 de desembre de 2015.  
 
SEGON. La renda de lloguer mensual a partir del dia 1 de gener de 2016, serà 
de 182,95€ mensuals, import pactat al contracte d’arrendament de l’habitatge 
situat al carrer dels Estudis, núm.  1, 1r. 1a. 
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda Miguel Àngel Gargallo Serrano per a la 
signatura del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Sra. amb 
NIF: 37 253 029-K. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la Sra. amb NIF: 37 253 029-K, fent-li 
avinent on i quan s’haurà de personar per a la signatura del contracte 
d’arrendament.” 
  
Quan són les 9:50 hores s’incorpora a la reunió la Sra. ARIADNA LLORENS. 
 
 

URGÈNCIES 
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PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no 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. Sens 
perjudici d’això, i en relació al punt núm. 21 de recursos humans sobre la 
ratificació d’acords de la mesa general de negociació, es fa constar que la 
Junta de Govern Local no es l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord ni 
tampoc s’està seguint el procediment establert legalment per a la seva adopció, 
ni s’ajusten a dret els efectes retroactius que l’acord preveu.  
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 

21. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS 
DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L’ANY 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Destinar les quantitats relacionades amb càrrec a les partides 
corresponents, per fer front a les subvencions de l’any 2015. 
 

Partida/ Àmbit 
Expedient NIF Nom Import Punts 

03,9201,48200     

ÀMBIT DE COMUNICACIÓ    

000243/2015-SUB G6570935 ASSOCIACIO DE PERIODISTES DEL GARRAF 600 65 

          

06,9241,48001         

ÀMBIT DE GENT GRAN    

000033/2015-SUB G5919553 AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GENT GRAN DEL GARRAF 2.500 75 

000057/2015-SUB G6186224 ASSOCIACIO COMPARTIR EXPERIENCIES COMPEX 2.075 75 

000071/2015-SUB G6485950 CORAL L'ALBADA DE CAN PAHISSA 1.245 65 

000074/2015-SUB G6001746 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN 3.320 75 

000076/2015-SUB G6092369 ASSOCIACIO GENT GRAN DE LA MAR 500 65 

000093/2015-SUB G5903079 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT 760 75 

       

06,9241,48002       

ÀMBIT D'INFÀNCIA    
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000136/2015-SUB R5800283C PARROQUIA SANTA MARIA DE LA GELTRU 2.000 80 

000145/2015-SUB G60618402 CENTRE D'ESPLAI EL DRAC MAGIC 1.700 70 

000151/2015-SUB R5800102E PARROQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA 2.000 75 

000156/2015-SUB G65475782 ASSOCIACIO INFANTIL CORAL L'ESTROP 300 65 

000165/2015-SUB Q5800191H CENTRE D'ESPLAI ELS GRUMETS 700 70 

000082/2015-SUB G58904186 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TACÓ 600 75 

         

06,9242,48000        

ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ    

000018/2015-SUB G58308032 ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DE MAR 6.050 75 

000021/2015-SUB G58800152 ASSOCIACIO DE VEINS CAN MARQUES 1.600 65 

000022/2015-SUB G62205182 ASSOCIACIO DE VEINS PRAT DE VILANOVA 880 68 

000025/2015-SUB G58325903 ASSOCIACIO DE VEINS PL. DE LA SARDANA 4.500 75 

000029/2015-SUB G65996654 ASSOCIACIO DE VEINS NUCLI ANTIC 600 65 

000031/2015-SUB G58662743 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JOAN 6.480 75 

000044/2015-SUB G59116285 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA COLLADA 3.200 75 

000056/2015-SUB G58516121 ASSOCIACIO DE VEINS GRUP ARMANYA 3.600 65 

000080/2015-SUB G62705546 ASSOCIACIO DE VEINS CASERNES 880 65 

000081/2015-SUB G59391680 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA GELTRÚ 4.480 70 

000082/2015-SUB G58904186 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL TACÓ 7.580 75 

000093/2015-SUB G59030791 ASSOCIACIO DE VEINS MOLI DE VENT 7.220 75 

000133/2015-SUB G60556776 ASSOCIACIO DE VEINS CENTRE VILA 7.480 70 

000173/2015-SUB G60905775 ASSOCIACIO DE VEINS FONDO SUMELLA 2.550 65 

000185/2015-SUB G08844094 ASSOCIACIO DE PROPIETARIS SANTA MARIA  880 68 

          

08,3273,48200         

ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA    

000048/2015-SUB G65587495 CINECLUB SALA1 550 96 

000106/2015-SUB G65178253 AMPA GAVOT 100 65 

000146/2015-SUB G61970620 ASSOCIACIO DONES DE LA FRONTISSA 3.000 96 

000147/2015-SUB G66158775 ASSOCIACIO JOUDOUR WA AFAK (ARRELS I HORTIZONS) 900 91 

000148/2015-SUB Q2866001G CREU ROJA 1.700 98 

000179/2015-SUB R5800295G CÀRITAS 1.100 92 

000222/2015-SUB G66398470 ASSOCIACIO EVA PER LA INTEGRACIO DE LA DONA 800 93 

000228/2015-SUB G62554233 ASSOCIACIO CULTURAL ISLAMICA 300 72 

000234/2015-SUB G65651820 ASSOCIACIO CULTURAL DIAPPO AK TERANGA 400 79 

000240/2015-SUB G65625998 ASSOCIACIO HISPANO-LLATINA D'ARTISTES 300 68 

000244/2015-SUB G55609911 ASSOCIACIO CAPOEIRA COMUNITAT GARRAF 750 90 

          

09,3277,48202         

ÀMBIT DE JOVENTUT       

000078/2015-SUB G65536831 ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 1.100 78 

000107/2015-SUB G65536831 ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 2.000 88 

000108/2015-SUB G65536831 ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 500 68 
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000135/2015-SUB G58302712 LA UNIÓ VILANOVINA 800 73 

000159/2015-SUB G65587495 CINECLUB SALA1 700 68 

000163/2015-SUB G60118569 ASSOCIACIO JUVENIL LA CRIDA 500 65 

000203/2015-SUB G61557484 ASSOCIACIO JUVENIL I CULTURAL ORGANITZACIO ZERO 2.400 94 

000209/2015-SUB G62261391 JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU 1.300 83 

000241/2015-SUB G65530602 TABOO ASSOCIACIO MUSICAL 700 69 

          
 
 
10,4330,48200         

ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (Pendent modificació de pressupost)   

000023/2015-SUB G62255070 ASSOCIACIO TOT COMERÇ 29.500 86 

000037/2015-SUB G61310462 MOTO CLUB PENYA MOTORISTA VILANOVA 350 57 

000044/2015-SUB G59116285 ASSOCIACIO DE VEINS LA COLLADA-SIS CAMINS 350 65 

000051/2015-SUB G65362717 ASSOCIACIO DR. JUM 4.000 70 

000055/2015-SUB G65329195 ASSOCIACIO SINGLOT 1.400 65 

000068/2015-SUB G65758070 ASSOCIACIO FORMATIVA TEMPS DE VI 12.000 76 

000109/2015-SUB G61816294 ASSOCIACIO FESTES DE SANT ISIDRE 300 55 

000143/2015-SUB G65917288 
ASS. PER AL FOMENT DE LA LITERATURA INFANTIL 
J.SENDRA 200 70 

000169/2015-SUB G58519992 ASSOCIACIO D'EMPRESARIS DEL GARRAF 6.000 69 

000224/2015-SUB G08795999 GREMI D'HOTELERIA I RESTAURACIO 900 61 

000231/2015-SUB G62834874 ASSOCIACIO ESTACIO NAUTICA DE VILANOVA I LA GELTRU 33.000 92 

     

31,3341,48901     

ÀMBIT DE CULTURA    

000024/2015-SUB G58124702 AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 4.550 66 

000027/2015-SUB G63714562 ASSOCIACIO CULTURAL BALL D'ENVEJA 200 80 

000030/2015-SUB G62408000 ASSOCIACIO CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VNG 3.000 77 

000031/2015-SUB G58662743 ASSOCIACIO DE VEINS SANT JOAN 600 65 

000033/2015-SUB G59195537 AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA DE LA GENT GRAN 200 65 

000035/2015-SUB G58550278 GRUP DE DANSA DE VILANOVA 400 66 

000045/2015-SUB G08973810 SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS 3.700 78 

000047/2015-SUB G60336997 AMPA ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA MUNICIPAL 100 65 

000049/2015-SUB G08944969 PENYA FILATELICA DE VILANOVA I LA GELTRU 800 72 

000059/2015-SUB G59137562 BORDEGASSOS DE VILANOVA 8.000 95 

000081/2015-SUB G59391680 ASSOCIACIO DE VEINS LA GELTRU 1.800 65 

000114/2015-SUB G58124702 AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 1.000 78 

000127/2015-SUB G60598067 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL GARRAF 100 65 

000131/2015-SUB G61211959 
ASSOCIACIO D'AMICS BIBLIOTECA MUSEU VICTOR 
BALAGUER 1.900 68 

000132/2015-SUB G61987327 FALCONS VILANOVA I LA GELTRU 900 92 

000134/2015-SUB G60665817 ASSOCIACIO D'AMICS DEL DRAC DE LA GELTRU 900 82 

000135/2015-SUB G58302712 LA UNIO VILANOVINA L'ACORD I EL CORO 500 73 

000137/2015-SUB G62847629 BALL DE DIABLES I DIABLESSES DE LA GELTRU 200 77 
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000139/2015-SUB V60160009 COLLA DE GEGANTERS DE VILANOVA I LA GELTRU 1.100 77 

000140/2015-SUB G63404768 TRONATS DE MAR 200 70 

000142/2015-SUB G64726417 ASS.BALL DE DIABLES DE LA COLLADA SIS CAMINS 200 75 

000143/2015-SUB G65917288 
ASS. PER AL FOMENT DE LA LITERATURA INFANTIL 
J.SENDRA 500 75 

000144/2015-SUB G58302712 LA UNIO VILANOVINA L'ACORD I EL CORO (DRAC  VILANOVA) 350 80 

000164/2015-SUB G59967703 
ASS.CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA 
GELTRU 900 90 

000176/2015-SUB G59167288 TEATRE CIRCOL CATOLIC 3.000 95 

000177/2015-SUB Q5800283C MOIXIGANGA DE VILANOVA I LA GELTRU 200 69 

000183/2015-SUB G58550252 AGRUPACIO DE BALLS POPULARS DE VILANOVA 7.000 82 

000207/2015-SUB G08885311 INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS (IEP) 1.200 75 

000223/2015-SUB G64532831 ASSOCIACIO DE LA CARPA JUANITA I EL PORRO 600 74 

000238/2015-SUB G64418189 FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI 4.000 72 

       

33,3410,48101       

ÀMBIT D'ESPORTS    

000043/2015-SUB G63284277 AMPA ESCOLA SANT JORDI 600 65 

000077/2015-SUB G60589454 CLUB TENNIS TAULA VILANOVA 2.600 80 

000079/2015-SUB G63610778 PENYA DE RUGBI LA LLEGANYA 3.000 100 

000086/2015-SUB G60187408 AMPA ESCOLA GINESTA 1.000 80 

000090/2015-SUB G58229253 AMPA ESCOLA CANIGÓ 600 65 

000099/2015-SUB G61705471 AMPA ESCOLA LA PAU 500 65 

000110/2015-SUB G65375354 AMPA IES BAIX A MAR 550 65 

000111/2015-SUB G59344812 AMPA ESCOLA  POMPEU FABRA 600 65 

000113/2015-SUB G64270895 AMPA ESCOLA VOLERANY 550 65 

000115/2015-SUB G58124702 AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 1.500 90 

000116/2015-SUB G65184814 CLUB ATLETISME ATLETESVNG.ORG 1.000 80 

000118/2015-SUB G59488288 CLUB NATACIO VILANOVA 1.500 70 

000119/2015-SUB G66155342 ASSOCIACIO CULTURAL D'ARTS MARCIALS XINESES 500 65 

000121/2015-SUB G58712449 AMPA ESCOLA LLEBETX 600 65 

000122/2015-SUB G66216185 CLUB ESPORTIU DE KORFBAL 1.000 70 

000124/2015-SUB G66014754 CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU 1.000 100 

000125/2015-SUB G66218579 CLUB NOU BASQUET VILANOVA 2013 2.000 90 

000126/2015-SUB G61164257 AMPA ESCOLA COSSETANIA 600 65 

000127/2015-SUB G60598067 ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DEL GARRAF 300 65 

000128/2015-SUB G62217609 CLUB ESPORTIU ALFA 6.000 75 

000153/2015-SUB G66231754 CLUB VOLEI VILANOVA 2.000 75 

000160/2015-SUB G64449689 LLAGUTS DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA 500 65 

000166/2015-SUB G66178021 CLUB DE TIR AMB ARC DE VILANOVA I LA GELTRU 600 65 

000181/2015-SUB G59701656 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI VILANOVA 3.000 80 

000188/2015-SUB G61845269 CLUB BASQUET SAMA 8.000 90 

000189/2015-SUB G60280039 CLUB NAUTIC VILANOVA 500 65 

000190/2015-SUB G66050204 DINAMI-K CLUB ATLETISME 4.000 100 

000193/2015-SUB G08929002 UNIO CICLISTA VILANOVA 2.300 70 

000196/2015-SUB G59624544 AMPA COL.LEGI SANTA TERESA DE JESUS 550 65 
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000211/2015-SUB G65174898 ASS.ESPORTIVA ESCOLAR IES MANUEL DE CABANYES 700 65 

000219/2015-SUB G58880030 CLUB BILLAR VILANOVA I LA GELTRU 500 65 

000226/2015-SUB G58242421 CLUB PATI VILANOVA 37.000 70 

000233/2015-SUB G65235723 ASSOCIACIO JUNTS EN ACCIO 2.000 65 
  
 
         

34,3114,4800         

ÀMBIT DE SALUT     

000019/2015-SUB G64038698 ASS. CATALANA PER A LA PRACTICA I DIFUSIO DEL REIKI 200 65 

000046/2015-SUB G62059043 ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS MENTALS DEL GARRAF 300 65 

000050/2015-SUB G65298002 ASSOCIACIO MARINADA VNG 1.000 79 

000072/2015-SUB G58276072 ASSOCIACIO CATALANA PER AL PARKINSON 1.000 74 

000073/2015-SUB G65831646 ASSOCIACIO AUTISME AMB FUTUR 1.000 94 

000157/2015-SUB G28197564 AECC CATALUNYA CONTRA EL CANCER 1.000 78 

000208/2015-SUB G65817157 ASOC. DE LARINGECTOMIZADOS DEL GARRAF (ASLAGA) 1.000 73 

000227/2015-SUB G62297676 ASSOCIACIO D'ESCLEROSI MULTIPLE DEL GARRAF 1.000 79 

          

35,2315,48001         

ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS    

000032/2015-SUB G65776809 ASSOCIACIO ALE, CAPACITAT DE SOTENIR UN ESFORÇ 1.000 82 

000046/2015-SUB G62059043 ASS. DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL GARRAF 3.500 72 

000054/2015-SUB G08992216 CENTRE DESENVOL. INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ GARRAF 2.000 77 

000061/2015-SUB G656080474 ASS.D'OCI INCLUSIU DEL GARRAF VILANOVA ACTUA 900 76 

000062/2015-SUB G656080474 ASS.D'OCI INCLUSIU DEL GARRAF VILANOVA ACTUA 900 76 

000066/2015-SUB G58219874 ATRA ASSOCIACIO 1.600 74 

000074/2015-SUB G60017464 AMICS DE LA GENT GRAN DE VILANOVA I LA GELTRU 2.400 72 

000149/2015-SUB G65840936 ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS DEL GARRAF 700 75 

000152/2015-SUB G60229846 FORMACIO I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA (FIT) 2.800 66 

000158/2015-SUB G08369449 FUNDACIO CASA D'EMPARA 2.000 87 

000179/2015-SUB R5800295G PARROQUIA SANT ANTONI ABAT 3.200 71 

000225/2015-SUB G08530826 FUNDACIO PRIVADA SANT ANTONI ABAT 2.800 79 

000229/2015-SUB G59485664 ASSOCIACIO ALFA 1.500 65 

000236/2015-SUB G65589640 ASSOCIACIO ELNA (EDUQUEM LA NOSTRA AUTOESTIMA) 2.800 78 

000237/2015-SUB G63129860 SUPORT QUALITAT VIDA PERSONES AMB DISCAPACITAT 900 75 

          

42,1720,48000         

ÀMBIT DE MEDI AMBIENT    

000161/2015-SUB G64969926 ASSOCIACIO UNIO PELS DRETS DELS ANIMAL (AUDA) 500 70 

42,1721,48001     

000070/2015-SUB G59388215 AMPA ESCOLA L'ARJAU 500 70 

42,1722,48002     

000052/2015-SUB G65768475 ASSOCIACIO GARRAFCOOPERA 500 85 
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42,1722,48003         

000052/2015-SUB G65768475 ASSOCIACIO GARRAFCOOPERA 500 85 

          

481 (IMET)         

ÀMBIT D'EDUCACIÓ    

000036/2015-SUB G63284277 AMPA ESCOLA SANT JORDI 1.100 91 

000047/2015-SUB G60336997 AMPA ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA 400 92 

000063/2015-SUB G63886956 AMPA ESCOLA ITACA 1.040 93 

000070/2015-SUB G59388215 AMPA L'ARJAU 1.150 85,5 

000083/2015-SUB G58712449 AMPA ESCOLA LLEBETX 1.000 93 

000086/2015-SUB G60187408 AMPA ESCOLA GINESTA 800 88 

000089/2015-SUB G65375354 AMPA IES BAIX A MAR 800 91 

000090/2015-SUB G58229253 AMPA ESCOLA CANIGO 1.150 87 

000091/2015-SUB G59344812 AMPA ESCOLA  POMPEU FABRA 970 91 

000092/2015-SUB G59748863 
ASSOCIACIO PARES I MARES D'ALUMNES CEIP EL 
MARGALLO 855 87 

000094/2015-SUB G64270895 AMPA ESCOLA VOLERANY 1.000 92 

000095/2015-SUB G59881581 AMPA IES LLUCH I RAFECAS 1.000 93 

000100/2015-SUB G61705471 AMPA ESCOLA LA PAU 600 92 

000101/2015-SUB G61254165 AMPA ESCOLA EL CIM 500 93 

000104/2015-SUB G61164257 AMPA ESCOLA COSSETANIA 1.140 87 

000106/2015-SUB G65178253 AMPA LLAR D'INFANTS EL GAVOT 400 85 

000143/2015-SUB G65917288 
ASS. PER AL FOMENT DE LA LITERATURA INFANTIL 
J.SENDRA 500 94 

000155/2015-SUB G62023924 SOCIETAT D'ENSENYANTS DE MATEMATIQUES DEL GARRAF 300 93 

000245/2015-SUB G59376830 AMPA ESCOLA L'ARAGAI 500 72 

000248/2015-SUB G61579157 MOVIMENT DE RENOVACIO PEDAGOGICA 500 71 

 
 
SEGON. Desestimar les següents sol·licituds per mancar algun requisit dels 
establerts a la convocatòria, presentar la sol·licitud fora de termini o no arribar 
a la puntuació mínima exigida a la convocatòria. 

 

Partida/ Àmbit 
Expedient Nom Punts 
06,9241,48001   

ÀMBIT DE GENT GRAN  

000034/2015-SUB AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITARIA DE LA GENT GRAN 0 

06,9241,48002    

ÀMBIT D’INFÀNCIA   

000249/2015-SUB 
ASOC NACIONAL DE AFECTADOS POR ADOPCIONES 
IRREGULARES  

09,3277,48202     
ÀMBIT DE 
JOVENTUT     

000204/2015-SUB EPSEVG E3-TEAM   

000210/2015-SUB EPSEVG E3-TEAM   

10,4330,48200     
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

000069/2015-SUB ASSOCIACIO D'EMPRESARIS DEL GARRAF 0 

000123/2015-SUB INSTITUT SETMANA DEL MAR 0 

000168/2015-SUB ASSOCIACIO D'EMPRESARIS DEL GARRAF 0 

31,3341,48901   

ÀMBIT DE CULTURA  

000060/2015-SUB PARROQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA (ASS. GOSPEL CHOIR) 55 

000088/2015-SUB AMPA IES BAIX A MAR  

000120/2015-SUB ASSOCIACIO CULTURAL D'ARTS MARCIALS XINESES   

000171/2015-SUB BALL DE DIABLES I DIABLESSES DE LA GELTRU 0 

000175/2015-SUB ORFEO VILANOVI 57 

000218/2015-SUB CORAL MOIXAINA 60 

000242/2015-SUB ASSOCIACIO D'AMICS UNESCO DEL GARRAF 53 

000247/2015-SUB ASSOCIACIO DE CIRC SALTIMBANQUI 47 

33,3410,48101    

ÀMBIT D'ESPORTS  

000138/2015-SUB CLUB BALL ESPORTIU DANCE-GARRAF   

000154/2015-SUB CLUB VOLEI VILANOVA   

000215/2015-SUB CORONADO*RAMIREZ, JOSE MIGUEL 
NO 
RESOLTA 

35,2315,48001     

ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS  

000067/2015-SUB CERCLE DE SORDS 50 

000148/2015-SUB CREU ROJA VILANOVA 58 

481 (IMET)     

ÀMBIT D'EDUCACIÓ  
000082/2015-SUB ASSOCIACIO DE VEÏNS TACÓ 0 

000178/2015-SUB ASSOCIACIO DE DISENY INDUSTRIAL DEL MEDITERRANI 39 

000235/2015-SUB ASSOCIACIO ELNA (EDUQUEM LA NOSTRA AUTOESTIMA) 59 
 

 
TERCER. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de 
subvenció. 
 
1.1. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de 

mesures alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la 
comunitat per aquelles persones sancionades des de l’Ajuntament, o bé 
per aquells joves i adults que els han imposat  penes de prestacions en 
benefici de la comunitat des de l’àmbit judicial.  Aquesta col·laboració té el 
seu marc d’actuació en l’Acord de Ple de data 8/5/06 sobre “substitució 
del pagament de les sancions previstes als infractors de les ordenances 
municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels 
danys i perjudicis creats al patrimoni municipal per mesures educatives i/o 
en benefici de la comunitat”. 
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1.2. Utilitzar la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat seguint el 

Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú aprovat pel Ple el 19 de gener de 2009 que en l’article 25.1 
estableix ”L’Ajuntament ha de fomentar la normalització de l’ús del català 
en la publicitat que faci a la via pública i en les activitats laborals, 
mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i lúdiques i de 
qualsevol altra mena d’àmbit municipal.”  

 
1.3. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i 

solidari (alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, 
segons acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de 
desembre de 2004, en el qual es recull la voluntat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús d’aquests productes i 
incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de col·laboració. 

 
 
1.4. 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. 

 
QUART. 
2. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Educació que han estat objecte de subvenció. 

 
2.1. Per part de l’AMPA LLar d’Infants el Gavot. La quantitat atorgada 

serà destinada al finançament de les següents activitats: 
 

2.1.1. Xerrades tallers per a pares i mares 
2.1.2. Biblioteca 

2.2. Per part de l’AMPA de l’Escola L’Arjau. La quantitat atorgada serà 
destinada al finançament de les següents activitats: 

 
2.2.1. Millora de la biblioteca 
2.2.2. Llibres socialitzats 
2.2.3. Projecte Lecxit 
2.2.4. Projecte espai i família i benestar emocional 
2.2.5. Tallers 
 

2.3. Per part de l’AMPA Escola Canigó. La quantitat atorgada serà 
destinada al finançament de les següents activitats: 

 
2.3.1. Biblioteca 
2.3.2. Fem deures 
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2.4. Per part de l’Associació Pares i Mares d’Alumnes Escola 
Cossetània. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de 
les següents activitats: 

 
2.4.1. Escola de pares 
2.4.2. Biblioteca 
2.4.3. Reciclatge de llibres 
 

2.5. Per part de l’AMPA Escola Ginesta.  quantitat atorgada serà 
destinada al finançament del projecte Espais en família. Tallers. 

 
2.6. Per part de l’AMPA Escola Llebetx d’Adarró. La quantitat atorgada 

serà destinada al finançament de les següents activitats: 
 

2.6.1. Aportació a la biblioteca escolar 
2.6.2. Premis literaris Sant Jordi 
2.6.3. Suport inclusiu alumnat amb NEE 
2.6.4. Reutilització llibres de text. 
 

2.7. Per part de l’AMPA CEIP El Margalló. La quantitat atorgada serà 
destinada al finançament del projecte Biblioteca. 

 
2.8. Per part de l’AMPA CEIP Pompeu Fabra. La quantitat atorgada serà 

destinada al finançament de les següents activitat del projecte 
Biblioteca. 

 
2.9. Per part de l’AMPA Sant Jordi. La quantitat atorgada serà destinada 

al finançament de les següents activitats del projecte Suport a la 
biblioteca escolar. 

 
2.10. Per part de l’AMPA Escola Ítaca. La quantitat atorgada serà 

destinada al finançament de les següents activitats: 
 

2.10.1. Biblioteca oberta 
2.10.2. Escola de pares 
 

2.11. Per part de l’AMPA Escola Volerany. La quantitat atorgada serà 
destinada al finançament de les següents activitats: 

 
2.11.1. Biblioteca escolar  
2.11.2. Reutilització de llibres text 
2.11.3. Escola de pares 
2.11.4. Suport a l’alumnat amb dificultats d’integració. Adaptabilitat. 
 

2.12. Per Part de L’AMPA Escola la Pau. La quantitat atorgada serà 
destinada al finançament de les següents activitats:  

 
2.12.1. Adquisició de llibres i contes biblioteca 
2.12.2. Xerrades escola de pares. 
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2.13. Per part de l’AMPA El Cim. La quantitat atorgada serà destinada al 
finançament del projecte  Escola de pares. 

 
2.14. Per part de l’AMPA IES F.X. LLuch i Rafecas. La quantitat atorgada 

serà destinada al finançament del projecte Foment de la lectura. 
 

2.15. Per part de l’AMPA IES Baixamar. La quantitat atorgada serà 
destinada al finançament de les següents activitats: 

 
2.15.1. Robòtica i programació a ESO i Batxillerat 
2.15.2. Suport i foment de la lectura. 
 

2.16. Per part de la Societat d’Ensenyants de matemàtiques del Garraf 
(SEMG). La quantitat atorgada serà destinada al finançament del 
projecte Berenars matemàtics. 

 
2.17. Per part de l’Associació pel Foment de la Lectura Infantil i Juvenil 

Judit Sendra Garcia. La quantitat atorgada serà destinada al 
finançament del projecte Concurs de contes. 

 
2.18. Per part de l’AMPA de l’Escola i Conservatori Municipal de 

Música. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de les 
següents activitats: 

 
2.18.1. Audició escola SEK 
2.18.2. Material biblioteca 
2.18.3. Màster Class. 
 

2.19. Per part del Moviment de renovació Pedagògica. La quantitat 
atorgada serà destinada al finançament del projecte Xerrades 
pedagògiques. 

 
2.20. Per  part de l’AMPA CEIP L’Aragai. La quantitat atorgada serà 

destinada al finançament del projecte Accions per a la millora de l’èxit 
escolar. 

 
CINQUÈ. 
 
3. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea de Promoció 
Econòmica que han estat objecte de subvenció. 

 
3.1. Condicions amb l’Associació Formativa Temps de Vi. 
 

3.1.1. Per part de l’Associació: 
  

3.1.1.1. A organitzar junt amb l’Ajuntament la fira Temps de vi, els 
dies 29, 30 i 31 de maig de 2015 a la rambla Principal. 

3.1.1.2. A lliurar a la regidoria de Promoció econòmica i turisme,  
com a màxim un mes abans de la fira, un programa 
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detallat i degudament pressupostat, de continguts, plànol 
d’ocupació i relació d’activitats que es duran a terme 
durant la fira.  

3.1.1.3. A lliurar, un cop finalitzada la fira, en el termini màxim de 
dos mesos, una memòria detallada que inclogui també 
informació econòmica de la mateixa. 

3.1.1.4. A subscriure una pòlissa d’assegurances per fer front a 
les  responsabilitats que es puguin derivar de 
l’organització de la Fira, per un import de 300.000 €. 

3.1.1.5. En tota la publicitat de la fira Temps de vi, es farà constar 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a col·laborador 
preferent, juntament amb el seu logotip i el logotip 
promocional de la ciutat, així com també els logotips 
d’altres entitats o administracions designades per 
l’Ajuntament amb les quals aquest tingui relació 
administrativa.  

 
3.1.2. Per part de l’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció 

econòmica i turisme:  
 

3.1.2.1. Promoció i difusió de la marca de ciutat “Vilanova i la 
Geltrú. Porta del Mediterrani” , en la pàgina web de 
promoció, així com tot el material de promoció i difusió 
de la fira (el logotip serà facilitat per l’ajuntament) 

3.1.2.2. Senyalització de tot el recinte firal 
3.1.2.3. Vigilància del recinte firal 
3.1.2.4. Recollida selectiva 
3.1.2.5. Activitats de dinamització i difusió de la mateixa que 

reforcin la seva singularitat.  
3.1.2.6. I qualsevol altre despesa necessària i degudament 

justificada, per el bon desenvolupament de 
l’esdeveniment. 

3.1.2.7. A aportar suport tècnic a l’organització d’aquesta a través 
dels tècnics de la Regidoria de Promoció econòmica 
que seran els interlocutors entre l’Associació i 
l’Ajuntament. 

3.1.2.8. A facilitar la tramitació dels permisos municipals 
corresponents, així com les infraestructures i serveis 
municipals per contribuir a l’òptim desenvolupament de 
la fira.  

3.1.2.9. A oferir, a través de la regidoria de comunicació, un 
especial suport a la comunicació i difusió de la mateixa. 

3.1.2.10. A facilitar el permís d’ocupació de l’espai de tast a la 
ciutat de Barcelona, que porta el nom d’Espai 
Penedès/BCN, situat al c/ Muntaner, número 21 
gestionat per l’Acadèmia Tastavins Penedès per 
realitzar un acte de promoció de la fira. 

 
3.2. Condicions amb l’Associació Estació Nàutica. 
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3.2.1. Per part de l’Associació: 
  

3.2.1.1. A organitzar i portar a terme al llarg de l'any un programa 
d’activitats descrit en la documentació presentada en la 
convocatòria de subvencions municipals, les quals es 
desenvoluparan directament o indirecta per l'Estació 
Nàutica, que serà l'entitat responsable del seu 
funcionament.  

3.2.1.2. D’aquesta subvenció es destinaran divuit mil euros 
(18.000 euros) a finançar el cost del coordinador tècnic 
de Vilanova Turisme, grup de treball que sota aquesta 
denominació, integra les entitats locals: Associació Tot 
comerç (Viu comerç), Gremi d’Hoteleria i Restauració, 
Associació Menja’t Vilanova i Associació d’Empresaris de 
l’Alt i Baix Penedès i Garraf (ADEPG), a més de 
l’Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú i del 
propi Ajuntament. Aquesta tasca de coordinació serà 
desenvolupada conjuntament amb les pròpies de la 
gerència de l’Estació nàutica. 

3.2.1.3. La resta de la subvenció, (15.000 euros) es destinaran a 
realitzar les activitats pròpies de l’associació. 

3.2.1.4. A informar a l’Ajuntament, amb temps d’un mes,  de les 
diferents activitats que faci. 

3.2.1.5. A tenir una junta activa i involucrada en el projecte que 
permeti que l’Estació Nàutica pugui assolir els seus 
objectius, així com a col·laborar amb la gerència per 
aconseguir portar a terme les accions planificades.  

3.2.1.6. A mantenir en bon estat les instal·lacions de la base 
nàutica i una bona imatge unitària dels equipaments. 

3.2.1.7. A treballar per sensibilitzar als seus associats en la 
necessitat de promoure i posar en valor la responsabilitat 
social. 

SISÈ. 
4. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea de Serveis 
Socials i Salut que han estat objecte de subvenció. 

 
4.1. Fundació Casa d’Empara. 
 

4.1.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de l’activitat 
del projecte de Subministrament de racions de menjar i roba a 
rodamóns i persones excloses i sense recursos. 

4.1.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.2. Centre desenvolupament infantil i atenció precoç Garraf (CDIAP). 

La quantitat atorgada serà destinada al finançament dels projectes: 
 

4.2.1. Participació en el projecte Nadó. 
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4.2.2. Cicle de xerrades informatives i orientatives per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys. 

4.2.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.3. Associació d’Oci Inclusiu del Garraf Vilanova Actua: 
 

4.3.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de les 
activitats diverses d’oci per a persones amb discapacitat i les 
seves famílies: activitats ordinàries, casal d’estiu i xerrades i 
tallers de suport. 

4.3.2. L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà derivar infant, joves, 
adults i famílies que estiguin interessades a participar al conjunt 
d’activitats proposades al projecte. 

4.3.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.4. Associació d’Oci Inclusiu del Garraf Vilanova Actua 
 

4.4.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de l’activitat 
el meu Hobby.  

4.4.2. L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà derivar infant, joves, 
adults i famílies que estiguin interessades a participar al conjunt 
d’activitats proposades al projecte. 

4.4.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.5. Associació discapacitats del Garraf 
 

4.5.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de l’activitat 
de Servei d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat . 

4.5.2. L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà derivar usuaris per tal 
de rebre l’assessorament i l’acompanyament descrit al projecte. 

4.5.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.6. Associació de Familiars de malalts mentals del Garraf (AFAMMG). 
 

4.6.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de l’activitat 
de Curs d’Horticultura ecològica persones afectades per 
malalties mentals. 

4.6.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015) 

4.6.3. AFAMMG valorarà la incorporació al projecte de persones 
ateses i derivades per Serveis Socials Municipals. 

 
4.7. Fundació Formació i Treball: DINS GARRAF 
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4.7.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de l’activitat 
de formació Curs d’alfabetització digital i acompanyament a la 
inserció sociolaboral.  

4.7.2. DINS Garraf valorarà la incorporació al projectes de persones 
ateses i derivades per Serveis Socials Municipals 

4.7.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.8. ATRA Associació 
 

4.8.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de les 
activitats del Club social Garraf de colònies i/o de participació en 
la lliga de futbol.  

4.8.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.9. Associació ALÈ, capacitat de sostenir un esforç. 
 

4.9.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament del servei 
Cafè Caliu, en concepte de compra d’aliments que el projecte 
necessiti. 

4.9.2. Els Serveis Socials Municipals podran derivar persones usuàries 
al servei coordinant periòdicament l’ús de l’espai que fan les 
persones derivades segons protocol acordat. 

4.9.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització de 
l’exercici (any 2015). 

 
4.10. Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú. 
 

4.10.1. Projecte Servei d’Habitatge Social- IMPORT: 700 € 
 

4.10.1.1. La quantitat atorgada serà destinada al 
finançament del projecte Rehabilitació i manteniment 
dels habitatges de lloguer social a Vilanova i la Geltrú, i 
suport i seguiment a les famílies beneficiàries.  

4.10.1.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la 
finalització de l’exercici (any 2015). 

4.10.1.3. El Servei d’Habitatge social farà la selecció de 
famílies candidates entre una identificació prèvia de 
necessitats realitzada pels Serveis Socials municipals. 

4.10.2. Projecte Mensa del Cor- IMPORT: 1.000 € 
4.10.2.1. La quantitat atorgada serà destinada al 

finançament del projecte Mensa del Cor, en concepte 
de beques de menjador.  

4.10.2.2. Per al projecte de la Mensa del Cor, els Serveis 
socials municipals faran petició de col·laboració per als 
infants de famílies en situació de precarietat econòmica. 

4.10.2.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la 
finalització de l’exercici (any 2015) 

4.10.3. Projecte Hort Humà- IMPORT: 1.500 € 
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4.10.3.1. La quantitat atorgada serà destinada al 
finançament del Projecte Hort Humà.  

4.10.3.2. Els Serveis Socials Municipals podran derivar 
usuaris per tal de participar activament al projecte de 
l’hort. 

4.10.3.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la 
finalització de l’exercici (any 2015). 

 
4.11. Amics de la Gent Gran.  
 

4.11.1. Acció Social: acompanyament a domicili, acompanyaments 
esporàdics i activitats de socialització. 

4.11.2. Sensibilització: roses contra l’oblit i la bufanda de la iaia. 
4.11.3. Voluntariat: curs de formació, i trobades de voluntaris i de 

persones ateses. 
4.11.4. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de les 

activitats de  
4.11.5. Amics de la Gent Gran valorarà la incorporació als projectes 

de persones ateses i derivades per Serveis Socials 
Municipals 

4.11.6. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització 
de l’exercici (any 2015). 

 
4.12. Fundació Privada Sant Antoni Abat 
 

4.12.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament del 
projecte Odontologia x infants VNG.  

4.12.2. El projecte atendrà únicament als menors d’edat derivats 
des dels Serveis Socials municipals.  

4.12.3. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la 
finalització de l’exercici (any 2015) 

4.13. Associació Pares TEGAR pro Discapacitats del Garraf  
 

4.13.1. La quantitat atorgada serà destinada integrament al 
finançament del projecte vincles terapèutics DI-SM, en 
concepte de la realització dels tallers descrits al projecte. 

4.13.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització 
de l’exercici (any 2015). 

 
4.14. Associació Elna 
 

4.14.1. La subvenció serà destinada integrament al finançament de 
l’activitat d’educació socioemocional al Centre Obert en un 
nombre sessions igual al que permeti la quantia atorgada. 

4.14.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització 
de l’exercici (any 2015). 

 
4.15. Associació suport 
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4.15.1. La quantitat atorgada serà destinada al finançament de 
l’activitat d’assessorament i seguiment del lleure inclusiu, 
que es concreta en: 

 
4.15.1.1. Assessorament previ en l’adaptació dels 

programes d’activitats. 
4.15.1.2. Una visita (mínim) de coordinació i seguiment 

durant el desenvolupament de l’activitat. 
4.15.1.3. Atenció de les consultes que facin les entitats i els 

seus equips de monitors/educadors. 
4.15.2. Caldrà la presentació d’una memòria tècnica a la finalització 

de l’exercici (any 2015) 
 
SETÈ. 
5. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Cultura que han estat objecte de subvenció: 

 
5.1. Per part de l’ajuntament 
   

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

 
5.2. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de 

subvenció per l’any 2015: 
 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. La 
regidoria de Cultura subvenciona l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) per l’any 2015, a aquelles entitats d’interès social. 

5.2.3. 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.  

5.2.4. Les entitats integrades dins del Protocol de Festa Major han de 
tenir cura del manteniment del vestuari, del material del ball i 
del bestiari o entremès. Així com han de vetllar per la idoneïtat 
de les formacions musicals que les acompanyen i designar un 
cap de colla identificable que atengui a les indicacions de 
l'organització. També han de garantir la continuïtat i el relleu 
generacional en el ball. 
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5.2.5. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
5.2.6. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en 

el barri en què està establerta. 
5.2.7. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la 

formació dels membres de l’associació. 
 

5.3. Per part de la Colla de Castellers Els Bordegassos de Vilanova: 
  

5.3.1. Promoció del fet casteller, tant a Vilanova i la Geltrú i 
comarques, com a fora d’elles. 
5.3.2. Integració social per a tota mena de persones, sense distinció 
de salut, sexe, raça, etc. 
5.3.3. Continuar mantenint Vilanova i la Geltrú com una plaça 
castellera important. 
5.3.4. Millorar la qualitat castellera, de forma que augmenti l’interès 
tant de vilanovins i vilanovines com dels afeccionats en general per 
veure i participar dels castells. 
5.3.5. Mantenir una constant activitat cultural, divulgadora en els 
mitjans de comunicació, sobre notícies i activitats de caire casteller. 
5.3.6. Efectuar campanyes divulgadores i de captació a les escoles i a 
altres institucions educatives. 
5.3.7. Mantenir una colla pròpia de grallers per a les actuacions 
organitzades per la pròpia entitat. 
5.3.8. Realitzar les actuacions castelleres previstes a Vilanova i la 
Geltrú per Sant Jordi, la Festa Major i el Dia de la Colla. 
5.3.9. En el cas de la Festa Major, les actuacions i les cercaviles es 
negociaran amb els Pabordes de la Festa Major. 
5.3.10. En el cas de l’actuació de Sant Jordi, les despeses les assumirà 
la colla. 
5.3.11. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la 
Cavalcada de Reis 2015. 
 

5.4. Per part de l’Agrupació de Balls Populars: 
5.4.1. Col·laborar amb els Pabordes de la Festa Major. Aquesta 
col·laboració es refereix a: 
 

• Coordinar segons el protocol de la Festa Major, les cercaviles de 
Festa Major dels balls i entremesos populars de Vilanova i la 
Geltrú, que pertanyen a l’entitat. 

• Coordinar conjuntament amb els Pabordes de la Festa Major,  
l’exhibició dels balls populars a la plaça de la Vila. 

• Organitzar un assaig general al carrer i obert a la ciutat, de tots 
els balls que participaran en la Festa Major. 

• Coordinar-se amb els Pabordes de la Festa Major per l’entrada 
d’un representant de cada ball durant l’ofici de Festa Major. 

• Assessorar el grup de Pabordes i facilitar la relació amb les 
formacions musicals necessàries per a l’acompanyament dels 
diferents balls i entremesos durant la Festa Major. 
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• Tenir cura del manteniment dels entremesos i vestuari de balls 
populars, rebent el suport econòmic de l’Ajuntament, en els casos 
de reparació d’entremesos o renovació total del vestuari d’un ball. 

 
5.4.2. Participar en les activitats de Carnaval organitzant actes oberts 
a tota la ciutat d’acord amb la FAC (Federació d’Associacions pel 
Carnaval). En concret la celebració del Ball de Malcasats. 
5.4.3. Organitzar en el local social de l’Agrupació activitats de caire 
social i cultural posant la sala d’exposicions a disposició dels artistes 
locals prèvia concertació, concerts de petit format prioritzant els grups 
novells i els de caràcter tradicional de Vilanova i la Geltrú i la seva 
comarca. 
5.4.4. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la 
Cavalcada de Reis 2015. 
 

5.5. Per part de l’Associació Cercavila de l’Imaginari: 
 

5.5.1. Obrir les inscripcions per a participar a la Cercavila a tots els 
infants de la vila a partir d’una crida a través de les escoles i els mitjans 
de comunicació locals. 
 

5.6. Per part de la Colla de Geganters: 
 

5.6.1. Tenir cura del manteniment i reparació dels gegants de la ciutat, 
comunicant qualsevol acció en aquest sentit a la Regidoria de Cultura. 
5.6.2. Comunicar, per escrit a la Regidoria de Cultura de l’ajuntament, 
amb un mínim de 15 dies d’antelació, qualsevol sortida dels gegants 
fora de la ciutat. Sempre que sigui possible, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, facilitarà el transport dels gegants de Vilanova i la Geltrú per a 
les sortides que s’organitzin. Per a les sortides dels gegants fora de 
Vilanova i la Geltrú, caldrà comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament i 
contractar una assegurança o preveure que l’acte en el qual es 
participarà la tingui.  
5.6.3. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la 
Cavalcada de Reis 2015. 

5.7. Per part de la Colla de Falcons de Vilanova: 
 

5.7.1. L’Ajuntament de Vilanova cedeix l’ús de la Peixateria Vella com 
espai d’assaig. Sempre que l’Ajuntament li requereixi, l’entitat facilitarà 
l’ús per part d’altres entitats. L’entitat donarà avís a la regidoria de 
Cultura de qualsevol incidència al local i el mantindrà en perfecte estat. 
 

5.8. Per part del Ball de Diables la Collada-Sis Camins: 
 

5.8.1. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la 
Cavalcada de Reis 2015. 
 

5.9. Per part del Grup Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil: 
 

5.9.1. Per part de L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
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5.9.1.1. Contribuir a enriquir la programació infantil i juvenil de la 
ciutat seguint criteris de diversitat i de qualitat i orientar al públic 
infantil de totes les franges d’edat. 
5.9.1.2. Col·laborar amb aquesta iniciativa de programació 
conjunta del grup local de Vilanova Grup Xarxa d’Espectacle 
Infantil i Juvenil donant suport a la difusió de la programació, 
incloent–la en els suports comunicatius dels equipaments 
culturals de la regidoria de Cultura. 
5.9.1.3. La coordinació d’ambdues parts per tal d’oferir una 
programació d’espectacles infantils conjunta i coherent. 
 

5.9.2. Per part de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya: 
 

5.9.2.1. Oferir la seva tasca voluntària per tal d’aconseguir portar 
al Teatre Círcol Catòlic una programació estable d’espectacles 
professionals per a tots els públics, i especialment adreçada a 
infants i joves. 
 

5.10. Per part del Grup de Dansa: 
 

5.10.1. Per part de l’Ajuntament: 
 

5.10.1.1. Cedir un espai a la Nau de Cultura, per desar el 
material, vestuari, arxiu, etc. de l’entitat. 
 

5.10.2. Per part del Grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú: 
 

5.10.2.1. Tenir cura del manteniment del vestuari i material, que és 
propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que està cedit en 
ús al Grup de Dansa. 
5.10.2.2. Organitzar la Nit de Dansa, actuant-hi, en el marc de la 
Festa Major de la ciutat. 

5.10.2.3. Disposar d’un registre - inventari acurat de totes les peces 
i vestuaris, llibres, material musical, partitures, instruments musicals 
i arxius. Es comunicarà per escrit qualsevol variació de l’estat de 
conservació del material esmentat a l’inventari. 

5.10.2.4. Treballar en la investigació en l’àmbit del folklore dels 
països catalans, l’ampliació de l’arxiu de balls tradicionals de la 
ciutat i l’ensenyament de les danses. 
 

5.11. Per part dels Amics de la Sardana –AE Talaia: 
 

5.11.1. Programar, a través de la secció dels Amics de la Sardana, un 
calendari anual de ballades, i organitzar, conjuntament amb les altres 
entitats sardanistes de la ciutat, les ballades de Sant Jordi, vigília de 
Festa Major i 11 de Setembre.  
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5.12. Per part del Foment Vilanoví: 
 

5.12.1. Vetllar pel manteniment d’un dels edificis més emblemàtics de la 
ciutat, on té ubicada l’entitat la seu. 
 

5.13. Per part de l’Associació d’amics de la Biblioteca Museu Víctor-
Balaguer: 
 

5.13.1. Donar a conèixer i difondre el fons artístic i documental dipositat 
a la Biblioteca Museu, organitzant activitats culturals adreçades a tota la 
ciutadania. Les activitats que organitzin han d’estar prèviament 
coordinades amb la direcció del Museu Biblioteca Víctor Balaguer. 
5.13.2. La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, facilita a l’Associació 
d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer un espai a la Casa 
Marqués de Castrofuerte, quan sigui dins de l’horari habitual d’oficina 
utilitzaran un despatx, i en el cas que les reunions de junta es realitzin 
fora de l’horari habitual de l’equipament podran utilitzar la Sala 
Polivalent i caldrà que un membre de la junta de l’entitat es faci 
responsable de les claus i el codi d’accés de l’esmentada Sala. 
5.13.3. Aquesta cessió té un caràcter prorrogable anual, sempre que els 
pactes acordats l’any anterior hagin estat respectats per l’entitat o que 
l’acord no sigui denunciat per qualsevulla de les dues parts.  

 
VUITÈ. 
6. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Convivència que han estat objecte de subvenció. 
 

6.1. Per part de Capoeira Comunitat Garraf. L’import de la subvenció es 
destinarà a Tallers d'art de Capoeira adreçats a grups d'infants i 
adolescents i de dones que han patit violència, i al grup del DID 
(Dona, Identitat, Diversitat). 

 
6.2. Per part de Joudour wa Afak L’import de la subvenció es destinarà a 

realitzar, promoure i organitzar activitats culturals, formatives i 
educatives adreçades a dones i als seus fills i filles. Crear i fomentar 
xarxes d'ajuda mútua. 

 
6.3. Per part d’Eva per a la integració de la dona. L’import de la 

subvenció es destinarà a realitzar, promoure i organitzar activitats 
culturals, formatives i educatives adreçades a dones i als seus fills i 
filles. 

 
6.4. Per part de AMPA Gavot. L’import de la subvenció es destinarà a 

Activitats d'integració cultural. 
 

6.5. Per part de Creu Roja. L’import de la subvenció es destinarà a 
CRAJEC. Activitats de lleure infantil interculturals. 
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6.6. Per part de Cultural Islàmica. L’import de la subvenció es destinarà a 
xerrades i conferències adreçades a la ciutadania, tallers d'àrab per 
infants i jornada portes obertes de la mesquita. 

 
6.7. Per part de Associació de dones La Frontissa. L’import de la 

subvenció es destinarà a Viu la teva ciutat, Carta a qui maltracta, 
Donart, 

 
6.8. Per part de Cine Club Sala1. L’import de la subvenció es destinarà a 

Projeccions amb col.loqui per promoure l'equitat,la diversitat cultural i 
la convivència. 

 
6.9. Per part de Càritas. L’import de la subvenció es destinarà al projecte  

ensenyament solidari. 
 

6.10. Per part de A. Diapo ak Teranga. L’import de la subvenció es 
destinarà al projecte  jornada cultural. 

 
6.11. Per part de Hispano-Llatina d’Artites L’import de la subvenció es 

destinarà al projecte  festival intercultural. 
 
NOVÈ. 

7. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació 
d’Esports que han estat objecte de subvenció. 

 
7.1. CLUB TENNIS TAULA VILANOVA. L’import de la subvenció es 

destinarà a Promoció i escola de tennis taula. Organització campionats. 
 
7.2. PENYA DE RUGBI LA LLEGANYA. L’import de la subvenció es 

destinarà a Escola de Rugbi. 
 

 
7.3. AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA. L’import de la subvenció es 

destinarà a Cicle de caminades anuals per Vilanova i l'entorn. 
 
7.4. CLUB ATLETISME ATLETESVNG.ORG. L’import de la subvenció es 

destinarà a Organització curses asfalt 10km i 5 km. 
 

7.5. CLUB NATACIÓ VILANOVA. L’import de la subvenció es destinarà a 
Travessa nedant a la platja de Vilanova. 

 
7.6. ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ARTS MARCIALS XINESES. L’import de 

la subvenció es destinarà a Competicions internacionals. 
 

7.7. CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ. L’import de la subvenció 
es destinarà a Escola d'Handbol. 
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7.8. CLUB NOU BÀSQUET VILANOVA 2013. L’import de la subvenció es 
destinarà a Escola de bàsquet Sant Jordi. Foment del bàsquet entre 12-
18. Organització del Campionat popular de bàsquet 3x3. 

 
7.9. ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL GARRAF. L’import de la 

subvenció es destinarà a Suport en actes esportius. 
 

7.10. CLUB ESPORTIU ALFA. L’import de la subvenció es destinarà a 
Activitats esportives per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

 
7.11. CLUB VOLEI VILANOVA. L’import de la subvenció es destinarà a 

Promoció volei i volei platja. 
 

7.12. LLAGUTS DE LA CONFRARIA DE PESCADORS. L’import de la 
subvenció es destinarà a Temporada de rem 2015. 

 
7.13. CLUB DE TIR AMB ARC VILANOVA I LA GELTRÚ. L’import de la 

subvenció es destinarà a Campanya promoció tir amb arc. 
 

7.14. CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI UPC VILANOVA. L’import de la 
subvenció es destinarà a Organització Mitja Marató Vilanova. 

 
7.15. CLUB BÀSQUET SAMÀ. L’import de la subvenció es destinarà a 

Escola de bàsquet i competició. 
 

7.16. CLUB NÀUTIC VILANOVA. L’import de la subvenció es destinarà a 
Temporada regates. 

 
7.17. DINAMI-K CLUB ATLETISME. L’import de la subvenció es destinarà a 

Escola atletisme. 
 

7.18. UNIÓ CICLISTA VILANOVA. L’import de la subvenció es destinarà a 
Escola de ciclisme i cursa Isaac Gàlvez. 

 
 

7.19. CLUB BILLAR VILANOVA. L’import de la subvenció es destinarà a 
Competicions de billar. 

 
7.20. CLUB PATÍ VILANOVA. L’import de la subvenció es destinarà a 

Hoquei base. 
 

7.21. JUNTS EN ACCIÓ. L’import de la subvenció es destinarà a activitats 
esportives per a persones amb discapacitat. 

 

DESÈ.   
10. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Participació que han estat objecte de subvenció. 
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10.1. Per part de l’ajuntament: 
   

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

10.1.2. Reconèixer l’Associació de Veïns com a interlocutor principal de 
l’Ajuntament en els seus objectius. 

10.1.3. Assegurar la participació de l’Associació de Veïns en 
l’elaboració dels criteris i valoració dels programes d’actuació 
municipal que l’afectin. 

10.1.4. Ajudar a potenciar i difondre les activitats de l’Associació de 
Veïns. 

10.1.5. Difondre, en les seves possibilitats, les actuacions que 
desenvolupin conjuntament ambdues parts. 

10.1.6. Assessorar a l’Associació de Veïns en tot allò que aquesta 
cregui necessari i en els temes relacionats amb les noves 
tecnologies que afectin a la ciutat. 

10.1.7. Reflectir, a través dels mitjans de comunicació municipals, la 
realitat associativa de la ciutat i tenir un accés preferencial en el 
seu ús. 

10.1.8. Facilitar l’espai i l’accés a la Nau del Ferrocarril a l’Associació de 
Veïns del Tacó per la celebració dels Oscar’s 2016. 

 
10.2. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de 

subvenció per l’any 2015: 
 

10.2.1. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el 
programa de mesures educatives i de prestació de serveis en 
benefici de la comunitat per aquelles persones sancionades 
des de l’Ajuntament, o bé per aquells joves i adults que els han 
imposat penes de prestacions en benefici de la comunitat des 
de l’àmbit judicial. 

10.2.2. Informar a l’Ajuntament de la situació i les problemàtiques de 
l’àmbit del món associatiu corresponent. 

10.2.3. Assessorar i col·laborar amb l’Ajuntament en la temàtica que li 
és pròpia, i en concret, en la planificació i accions de ciutat. 

10.2.4. Fer accions que potenciïn la participació ciutadana al barri i a 
la ciutat en general. 

10.2.5. Fer accions que potenciïn els programes i activitats que siguin 
d’interès per als ciutadans i ciutadanes, tant des d’una 
perspectiva de barri com des d’una perspectiva global de 
ciutat. 

10.2.6. Proposar, potenciar i realitzar cursos adreçats a la ciutadania 
en el sí de l’espai que ocupen. Donar formació i informació. 

10.2.7. Fer accions que incorporin les noves tecnologies com a eines 
de relació i comunicació amb l’administració pública i la 
ciutadania. 

10.2.8. Realitzar propostes que complementin els projectes i activitats 
que es duen a termes des de l’Ajuntament o des de la regidoria 
de Participació. 
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10.2.9. Participar en el consell territorial i sectorial que els 
correspongui. 

10.2.10. Promoure la convivència cívica i democràtica. 
10.2.11. Vetllar per la millora, respecte i consolidació de l’espai públic: 

instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, etc. 
10.2.12. Vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. 
10.2.13. Comunicar, difondre i informar de totes les activitats i de les 

qüestions referents a la convivència i la participació. 
10.2.14. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la 

formació dels membres de l’associació. 
10.2.15. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu 

de la ciutat, organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

10.2.16. Fer accions adreçades al desenvolupament cultural, festiu i 
esportiu. 

10.2.17. Garantir l’elaboració i execució d’un programa anual i la 
pluralitat i funcionament democràtic dels seus òrgans de 
govern i de l’associació. 

10.2.18. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix a títol gratuït i a 
precari un espai a les següents entitats d’aquesta àrea 
d’actuació perquè puguin desenvolupar la serva activitat, en els 
següents equipaments de propietat municipal 

 

Associació de Veïns Armanyà Avinguda Vilafranca s/n, 

Associació de Veïns Can Marqués Pl. d’Enric Cristòfol Ricart núm. 14 

Associació de Veïns Casernes C.C. la Geltrú, Pl. de l’Associació dels Alumnes Obrers, s/n, 

Associació de Veïns Centre Vila Carrer Sant Joan 31-33 

Associació de Veïns la Collada-Els Sis Camins CC i Esportiu La Collada-Els Sis Camins, C. de la Turbina, 

núm. 19 

Associació de Veïns Fondo Sumella CC i Esportiu La Collada-Els Sis Camins, C. de la Turbina, 

19 

Associació de Veïns de la Geltrú CC la Geltrú, Pl. de l’Associació dels Alumnes Obrers, s/n, 

Associació de Veïns Barri de Mar CC Mar, Pg. Marítim núm. 73 

Associació de Veïns Molí de Vent CC Molí de Vent, carrer de l’Aigua, 203-205 
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10.3. Per part de l’ Associació de Veïns de les Casernes: 
 

10.3.1. Gestionar el web de l’associació de veïns, dotant-lo de 
contingut, fent-ne difusió i fomentant-ne l’ús. 

10.3.2. Ser membre actiu del Portal d’entitats municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, donant compliment al 
codi ètic. 

 
10.4. Per part de l’ Associació de Veïns de la Collada: 
 

10.4.1. Gestionar el web de l’associació de veïns, dotant-lo de 
contingut, fent-ne difusió i fomentant-ne l’ús. 

10.4.2. Ser membre actiu del Portal d’entitats municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, donant compliment al 
codi ètic. 

 
10.5. Per part de l’ Associació de Veïns del Molí de Vent: 
  

10.5.1. Gestionar el web de l’associació de veïns, dotant-lo de 
contingut, fent-ne difusió i fomentant-ne l’ús. 

10.5.2. Ser membre actiu del Portal d’entitats municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, donant compliment al 
codi ètic. 

10.5.3. Editar la revista MOLINFORMATIU. 
 

10.6. Per part de l’ Associació de Veïns de Sant Joan: 
 

10.6.1. Gestionar el web de l’associació de veïns, dotant-lo de 
contingut, fent-ne difusió i fomentant-ne l’ús. 

10.6.2. Ser membre actiu del Portal d’entitats municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, donant compliment al 
codi ètic. 

ONZE.   

11. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Gent Gran que han estat objecte de subvenció. 

Associació de Veïns Prat de Vilanova Caseta de la Platja Llarga, 

Associació de Veïns Sant Joan CC Sant Joan, Jardins Francesc Macià s/n, 

Associació de Veïns Plaça de la Sardana CC La Sardana, Carrer Josep Anselm Clavé, 74, 

Associació de Veïns Tacó CC Tacó, Av. Vilafranca del Penedès núm. 26, 

Associació de Veïns del Nucli Antic CC Sant Joan, Jardins Francesc Macià s/n, 
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11.1. Per part de l’ajuntament: 
   

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

11.2. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de 
subvenció per l’any 2015: 

 
11.2.1. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la 

formació dels i les membres de l’associació. 
11.2.2. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu 

de la ciutat, organitzades des de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  

11.2.3. Fer difusió de l’entitat i les activitats que realitza, incorporant 
noves persones associades i simpatitzants, si ho estima oportú. 

 
11.3. Per part de l’Associació Amics de la Gent Gran de Vilanova i la 

Geltrú: 
  

11.3.1. Segons es recull en el conveni específic signat entre ambdues 
parts, l’entitat disposa d’un espai en el marc de la Xarxa 
d’Equipaments Cívics, per a ús com a seu de l’entitat. Aquesta 
cessió té un caràcter prorrogable anual, sempre els pactes 
acordats l’any anterior hagin estat respectats per l’entitat o que 
l’acord no sigui denunciat per a qualsevulla de les dues parts. 

11.3.2. Col·laborar amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en actes 
com ara: la Mesa de la Gent Gran, Dia Internacional de la Gent 
Gran, Primavera i Tardor Activa. 

 
11.4. Per part de la Gent Gran de la Mar: 
 

11.4.1. Col·laborar amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en actes 
com ara: la Mesa de la Gent Gran, Dia Internacional de la Gent 
Gran, la Trobada de Corals i Primavera i Tardor Activa. 

 
11.5. Per part de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la 

comarca del Garraf: 
 

11.5.1. Obrir les xerrades a totes les persones de qualsevol edat que 
desitgin participar-hi, tal i com és inherent a la filosofia de la 
pròpia Aula i a les activitats organitzades per l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  

11.5.2. Difondre les activitats de l’Aula a través de la xarxa d’Internet, 
mantenint actualitzada la informació de la seva pàgina web. 

11.5.3. Col·laborar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prenent 
part activa en l’organització d’actes formatius i culturals en el 
marc de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, de 
la Tardor i Primavera Activa, en la Mesa de la Gent Gran i  la 
Trobada de Corals. 
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11.6. En relació a  Compex. 
 

11.6.1. Per part de l’ajuntament: 
 

11.6.1.1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Generalitat de 
Catalunya van signar en data 27 d’octubre de 2006 un 
conveni mitjançant el qual s’acordava la cessió de l’ús de 
l’edifici situat al carrer de Sant Joan, 31-33, d’aquest 
municipi en favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per destinar-lo a equipament municipal, el qual regula les 
condicions específiques de dita cessió. En data 10 de 
març de 2014 el Ple de l’ajuntament va aprovar conveni 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’associació 
“Compartir Experiències” (COMPEX), de cessió d’ús de la 
planta baixa de l’immoble del carrer de Sant Joan, núm.  
31-33 d’aquest municipi, atenent les finalitats d’utilitat 
pública o interès social que desenvolupa Compex, en 
benefici d’interessos de caràcter local, perquè aquesta 
entitat pugui desenvolupar les seves activitats dins el seu 
objecte social. En tal sentit, mitjançant un conveni 
específic es concreten les condicions particulars per les 
quals es regula la referida cessió, sens perjudici d’aquells 
altres àmbits de col·laboració en el desenvolupament 
d’actuacions que redundin en una millor i més eficient 
prestació dels objectius d’interès públic i social de l’entitat, 
que es puguin dur a terme amb el consentiment mutu 
d’ambdues parts.    

11.6.1.2. Cedir a l’Associació COMPEX l’ús del gimnàs del Pavelló 
de la plaça de les Casernes i la pista del Pavelló 
Poliesportiu del Garraf sempre prèvia consulta a la 
Regidoria d’Esports sobre la disponibilitat. Caldrà que 
l’associació es comprometi a complir els horaris pactats 
així com respectar els límits de capacitat del gimnàs i de la 
pista de les instal·lacions esportives. 

 
11.6.2. Per part de Compex: 
 

11.6.2.1. Desenvolupar la tasca de dinamitzar les persones majors 
de 60 anys de la ciutat que vulguin participar-hi a través 
del desenvolupament i posada en funcionament 
d’activitats, cursos i tallers d’intercanvi d’experiències 
múltiples de caire social, cultural o d’esbarjo a través del 
voluntariat. 

11.6.2.2. Col·laborar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
prenent part activa en l’organització d’actes formatius i 
culturals en el marc de la celebració del Dia Internacional 
de la Gent Gran, de la Tardor i la Primavera Activa i en la 
Mesa de la Gent Gran. 
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11.7. Per part de la Coral l’Albada Can Pahissa: 
 

11.7.1. Col·laborar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prenent 
part activa en l’organització d’actes com ara: la Trobada de 
Corals, la Mesa de Gent Gran, Dia Internacional de la Gent 
Gran, etc. 

DOTZE. 

12. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Infància que han estat objecte de subvenció. 

12.1. Per part de l’ajuntament: 
   

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

 
12.2. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de 

subvenció per l’any 2015. 
 

12.2.1. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la 
formació de l’equip de monitors i monitores del centre, a més 
de procurar la incorporació de noves persones al centre per tal 
de garantir-ne la seva continuïtat.  

12.2.2. Participar en l’organització i desenvolupament dels actes que 
s’organitzin, conjuntament amb la Regidoria del Pla d’Infància i 
Adolescència, al voltant del dia 20 de novembre, Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, que esdevé una diada de 
celebració en la qual es reivindica i dóna a conèixer la 
Declaració Universal dels Drets dels Infants.   

12.2.3. Estar obert a treballar conjuntament amb la Regidoria de 
Serveis Socials, Salut i Convivència de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per dur a terme el treball d'integració i 
desenvolupament de la comunitat on es troba ubicat el Centre. 
Aquest treball es podrà concretar en reunions periòdiques 
entre l’educadora social referent d’activitats de lleure de la 
Regidoria amb la freqüència, l'horari i el lloc que es consideri 
oportú entre ambdues parts. 

12.2.4. Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en les festes 
populars i tradicionals del barri on és ubicat. 

12.2.5. En cas de dissolució del centre d’esplai aquest, vetllarà perquè 
el material adquirit a partir del suport econòmic de l'Ajuntament 
pugui continuar al servei de l’educació en el lleure d’aquesta 
ciutat. 

12.2.6. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es 
demani la seva col·laboració. 

12.2.7. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu 
de la ciutat, organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
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12.2.8. Dur a terme el programa d’accions i activitats previstes en el 
projecte presentat a l’Ajuntament durant l’any 2015, amb les 
següents característiques generals: 

TRETZE. 

13. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de 
Joventut que han estat objecte de subvenció. 

 
13.1. Nowa Reggae. L’import de la subvenció es destinarà a: 
 

13.1.1. Activitat anual, 1.000€ 
13.1.2. Voluntariat, 2.000€ 
13.1.3. 10è Aniversari, 500€ 
 

13.2. Organització Zero. L’import de la subvenció es destinarà a l’activitat 
“pintada cada 3 mesos”. 

13.3. Cineclub Sala 1, Carpa Juanita. L’import de la subvenció es destinarà 
a l’activitat “El Rotllo d’en Roig”. 

13.4. Joventuts Musicals.  L’import de la subvenció es destinarà a l’activitat 
“Docanrol”. 

13.5. Taboo! Associació Musical.  L’import de la subvenció es destinarà a 
l’activitat “Instruments i vestuari”. 

 
CATORZE. 

14. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords. 

 
22. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 

PER A INICIAR L’ESTUDI DE VALORACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
DIRECTA DE SERVEIS ECOMANATS AL CSP. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Iniciar un estudi de valoració sobre la possibilitat de deixar sense 
efectes determinades encomanes de gestió al Consorci de Serveis a les 
Persones i passar a desenvolupar-les amb mitjans propis amb subrogació per 
successió del personal que treballa en el marc d’aquestes encomanes, que 
concretament són: 
 
- Encomana de la gestió i execució de diferents tallers del Programa 

d’Animació Educativa a les escoles, encarregat per acord del Ple de data 12 
de desembre de 2005. 

 
- Desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris per 

desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en benefici 
de la comunitat, encarregat per acord del Ple de data 31 de juliol de 2006. 
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- Desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència, encarregat pel Ple 

de data 31 de juliol de 2006, i concretat en acords de la Junta de Govern 
Local de dates 29 de maig de 2007 (procés implementació Llei 
dependència). 

 
- Gestió del programa de professionals de referència per a persones amb 

dependència (antic PRODEP), aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 29 de maig de 2007. 

 
- Gestió del Pla Local d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú, encarregat per 

acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2010. 
- Encomana coordinació de programes de serveis socials, aprovada per 

acord de Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2012. 
 
SEGON. Aprovar el següent cronograma en relació a l’acord primer: 
 
- Negociar amb el Consorci de Serveis a les Persones, possibles 

assimilacions de les condicions laborals dels treballadors i treballadores 
amb una tasca directament relacionada amb les esmentades encomanes de 
gestió al CSP, amb les condicions laborals del personal de l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Inici maig 2015. 

  
- Iniciar un estudi pressupostari per valorar sobre la possibilitat de deixar 

sense efectes determinades encomanes de gestió al Consorci de Serveis a 
les Persones i passar a desenvolupar-les amb mitjans propis amb 
subrogació per successió del personal que treballa en el marc d’aquestes 
encomanes. Inici juny 2015. 

- Realitzar un seguiment del procés juntament amb representants d’aquests 
treballadors.”  

 
23. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 

PER PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA PER PRORROGAR 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA D’AODL, PER 
PERÍODE 2015-2016. PER LA CONTINUACIÓ DEL PROJECTE 
“SERVEI PRELABORAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ”, ADSCRIT 
A LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la 
resolució EMO/744/2014, de 5 d’agost, la prorroga de la subvenció en el marc 
de la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local. 
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SEGON. Aprovar el Pla de treball, de l’AODL per a la continuació del projecte 
“Servei Prelaboral de Vilanova i la Geltrú” adscrit a la regidoria de Serveis 
Socials, detallat a  l‘annex 1 del present acord. 
 
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de la manera següent : 
 
1 treballador  AODL A2-20 Grup de cotització 02  
 

• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 27.372,92 
€.€/treballador:  
•  

• Cost Seguretat social empresa 8.964,63  €/treballador. 
 
 
Concepte Cost Total Subvenció 

 sol·licitada 
Aportació  
Municipal 

Sous i Seguretat social 36.337.55 € 27.045,55 € 9.292 € 
    
Total  36.337.55 € 27.045,55 € 9.292 € 

 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries 
per fer front als costos generats pel Programa de suport al Desenvolupament 
local específicament en el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL) en el Pressupost Municipal 2016.  
 
Els costos de sous, indemnització i  seguretat social estaran consignats en 
partides de la regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.  
 
Els  costos de formació i materials necessaris per tirar endavant els projectes 
es consignaran a Partides pressupostaries de la regidoria de Serveis Socials. 
 
QUART. Proposar per a la pròrroga com AODL la Sra. Marta Andreu Solà, com 
la persona que actualment està liderant el “Servei Prelaboral de Vilanova i la 
Geltrú”. 
 
CINQUÈ. Adscriure funcionalment l’AODL Marta Andreu Solà a la Regidoria de 
Serveis Socials. 
 
SISÈ. Facultar al representant legal de l’entitat perquè en nom de la corporació 
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present 
acord i  per formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
subvenció en el marc del Programa Treball i Formació (EMO/744/2015, de 16 
d’abril) i fins i tot per modificar i concretar els programes per desenvolupar el 
treball de caràcter públic i interès social per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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SETÈ. El present acord s’haurà de ratificar al Ple de la corporació. 
 

VUITÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 

24. TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CENTRE DE 
TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL 
COMPARTIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIONS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni annex, de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el CTTI per a la cessió i la compartició de l'ús 
d'infraestructures de telecomunicacions entre ambdues parts. 
 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i quanta 
documentació sigui necessària a tal efecte.” 
 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  
 
COMUNICACIÓ I PREMSA 
 

25. COMUNICACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ENCOMANA DE 
GESTIÓ A ICVSAM PER A LA REALITZACIÓ I EMISSIÓ DE 13 
PROGRAMES DE TELEVISIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE 
LA CIUTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l'encomana de gestió a ICVSAM per a la realització de 
diversos programes audiovisuals per a la campanya de promoció econòmica de 
la ciutat amb els següents requisits: 
 

- nombre de programes: 13 

- periodicitat: setmanal 

- dates d'emissió: entre l'octubre i el desembre de 2015 
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- contingut: donar a conèixer als diferents agents econòmics locals 
establerts per la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, com per 
exemple: 

- establiments i empreses (mercats de Vilanova, càmpings i altres) 

- associacions i gremis (Viu Comerç, Estació Nàutica, Gremi 
d'hoteleria, Menja't Vilanova i altres) 

- activitats que organitzen (Fira de Novembre, Festa del Xató, 
Shopping Night i altres) 

 

SEGON. Dotar econòmicament l'encomana de gestió del punt primer amb 
33.057,86 € de base imposable + 6.942,15 € d'IVA = 40.000,01 € amb càrrec a 
la partida  03.9201.250000 Encàrrec de gestió a ICVSAM prèvia modificació de 
crèdit d'acord amb l'expedient que tramita Intervenció.  
 
TERCER. Ratificar l'acord per la propera sessió de Ple de la Corporació, i 
condicionar l'executivitat del present acord a l'aprovació per part de l'òrgan 
competent i d'acord amb el procediment legalment previst. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats.” 
 

26. COMUNICACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD 
D’AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER ALS 
PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la 
resolució EMO/744/2015 per a la concessió de subvencions destinades als 
programes d'ajut al desenvolupament local i concretament per al programa 
d'agents de treball i de desenvolupament local. 
 
SEGON. Aprovació del pla de treball annex, document que concreta els 
projectes continguts en el Pla d’acció de desenvolupament econòmic local en 
els que intervindrà l'AODL i les activitats que haurà de portar a terme 
anualment i els resultats a assolir. 
 
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de la manera següent : 
 
1 treballador  AODL A2-20 Grup de cotització 02  
 

Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 
27.372,92€/treballador:  
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Cost Seguretat social empresa 8.964,63  €/treballador. 
 

Concepte Cost Total Subvenció 
 sol·licitada 

Aportació  
Municipal 

Sous i Seguretat social 36.337,55 € 27.045,55 € 9.292 € 

   

Total  36.337,55 € 27.045,55 € 9.292 € 

 
Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 31 de desembre de 2015, 
l’import dels  costos aplicables al Pressupost 2015 són els següents: 
 
• Partida salaris bruts des de l'1 de setembre al 31 de desembre 2015: 

03.9201.12001 Sous i Salaris ...................9.124,30€ 
• Partida seguretat social des de l'1 de setembre al 31 de desembre 2015: 

03.9201.16001 Seguretat Social.................2.988,21 €. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries 
per fer front als costos generats pel Programa de suport al Desenvolupament 
local específicament en el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL) en el Pressupost Municipal 2015 i 2016.  
 
Els costos de sous, indemnització i  seguretat social estaran consignats en 
partides de la regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.  
 
El  costos de formació i materials necessaris per tirar endavant els projectes es 
consignaran a Partides pressupostaries de la Regidoria de Comunicació. 
 
QUART. Facultar al representant legal de l’entitat perquè en nom de la 
corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del 
present acord i  per formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la subvenció en el marc del Programa Treball i Formació (EMO/744/2015, de 
16 d’abril) i fins i tot per modificar i concretar els programes per desenvolupar el 
treball de caràcter públic i interès social per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 

27. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UN 
AJUT ECONÒMIC ALS CENTRE DE LA CIUTAT, PER LA 
NATACIÓ ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Atorgar un ajut econòmic als centres de la ciutat, que així ho han 
demanat, que els ajudi a sufragar una part de les despeses que els ocasiona 
l’ensenyament de la natació als escolars del centre dins l’horari lectiu per al 
curs escolar 2014-15.Segons el detall : 

   
- APMA ESCOLA COSSETÀNIA                                          820’80€   
- CEIP GINESTA         1.527’57€  
- AMPA CEIP ÍTACA          876’24€   
- ESCOLA LA PAU                                      1.417’23€ 
- AMPA ESCOLA PASIFAE         239’85€  
- AMPA ESCOLA POMPEU FABRA                                      1.157’13€  
- AMPA SANT JORDI       1.341’90€ 
- ESCOLA VOLERANY                 1.203’84€ 
- ESCOLA PIA           438’12€ 
- ESCOLA EL CIM                                                                   3.841’29€ 
- COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS                                  959’40€ 
- AMPA ESCOLA CANIGÓ                                                         828’27€ 

                                                                             
Total                      _                                 14.651’64€ 

 
 
SEGON. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.3410.48100 
Beques, del vigent pressupost ordinari de la Regidoria d’Esports. 
 
TERCER. El proper curs escolar 2015-16 l’ajut econòmic es farà directament 
pel gestor del servei de natació escolar i serà aquest el que cobrarà de 
l’Ajuntament la diferència publicada a les ordenances fiscals. 
 
QUART. Ratificar pel Ple el present acord. “ 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

28. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA 
CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 7 I ÚLTIMA A FAVOR DE 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, PER LES OBRES DEL 
PROJECTE “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLLIDA 
TURÍSTICA”.   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 7 i última corresponent a 
treballs efectuats el mes de febrer de 2015, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF: A08615114,  per les obres del 
projecte “El Far, centre d’interpretació i acollida turística”  per un import DE 
VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS   (21.776,73€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
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SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 10,432,62202  
del vigent Pressupost Municipal.” 
 

29. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 
NÚM. 6 I ÚLTIMA D’OBRA EXECUTADA A DESCOMPTAR DE 
LES MILLORES  OFERTES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
“EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA”.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 6 i última de 
l’obra executada el mes de febrer  de 2015, que s’ha de descomptar de les 
millores a què es va  comprometre, en la seva oferta,  l’empresa adjudicatària 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU,  de les obres del projecte “El Far, Centre 
d’interpretació i acollida turística”, per un import de CATORZE MIL QUATRE-
CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (14.442,50€) 
amb el 21 per cent de l’IVA inclòs.  
 
Aquest import no representa cap cost per a l’ajuntament.”  
 

30. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA 
CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 A FAVOR D’OBRAS QUINTANA 
PER SUBSTITUIR LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
DE LA CASERNA DE LA POLICIA LOCAL.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 3, corresponent a treballs 
efectuats el mes de gener de 2015, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA, 
SA, amb CIF: A08397119, per a les obres de “Substituir  la impermeabilització 
de la coberta de la Caserna de la Policia Local” situada al carrer del Pare Garí, 
núm. 72, corresponent a la factura 50/15 per un import de SET MIL SIS-
CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE  CÈNTIMS (7.627,84 
€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec de la partida  53,155,61910 
(Gestió patrimoni i reparació immobles)   del vigent Pressupost d’Inversions.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 
 


