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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 29 DE GENER DE 2019 
 
 
 
Acta núm. 04 
 
Assistents: 
 

OLGA ARNAU SANABRA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIA 
F. XAVIER SERRA ALBET 

  
           SECRETARI ACCIDENTAL 
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. ANNABEL FERRER GARCIA (Comunicació)                 
i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE 

GENER  DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22 de gener 
de 2019 
 
INTERVENCIÓ 
 
2. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/45.  NÚM. EXP. 05/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/45 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/45 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
TRESORERIA 
 
3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE 

REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA  DESESTIMACIÓ DE RECTIFICACIÓ I 
DEVOLUCIÓ DE L’IIVTNU NÚMERO 202589417 NÚM. EXP. 000845/2018-GES 

 
La Junta de Govern Local por unanimidad de sus ssistentes adopta el siguiente: 

 
ACUERDO 
 
“Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por M. M. G. en representación de 
ENRIQUE GARCIA LOZANO que actúa en representación de B. L. P., con                              
NIF XXXXXX, contra el Decreto de la Regidora delegada de fecha 1 de agosto de 2018.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
4. APROVAR EL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DE 

CARRERA NÚM. EXP. 6/2019/ERH 
 

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

 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Nomenar funcionaris/àries de carrera en el càrrec de Treballador/a Social, 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, del grup A2, amb efectes 1 de 
febrer de 2019, al Sr. J.M. R.P., amb DNI XXXXXX.  El Sr J.M. R. P. té una antiguitat a 
l’organització superior als 4 mesos de prova en una plaça de les mateixes 
característiques, nivell i funcions que la convocada, per tant resta eximit de la realització 
del període de prova.  
 
SEGON.- Nomenar funcionaris/àries de carrera en el càrrec de Treballador/a Social, de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, del grup A2, amb efectes 1 de 
febrer de 2019, a la Sra. A. R. J., amb DNI XXXXXX. La Sra. A. R. J. té una antiguitat a 
l’organització superior als 4 mesos de prova en una plaça de les mateixes 
característiques, nivell i funcions que la convocada, per tant resta eximida de la 
realització del període de prova.  
  
TERCER.- Nomenar funcionaris/àries de carrera en el càrrec de Treballador/a Social, 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, del grup A2, amb efectes 1 de 
febrer de 2019, a la Sra. M. F. P., amb DNI XXXXXX. La Sra. M. F. P. té una antiguitat 
a l’organització superior als 4 mesos de prova en una plaça de les mateixes 
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característiques, nivell i funcions que la convocada, per tant resta eximida de la 
realització del període de prova.  
 
QUART.- La viabilitat econòmica dels nomenaments està consignada en el Capítol I del 
pressupost municipal vigent i aquests estan prèviament fiscalitzats i explicats en l’acord 
de la Junta de Govern Local de 28 d’agost de 2018,  d’aprovació de les bases 
específiques de la convocatòria de les 3 places. 
 
CINQUÈ.- Notificar els nomenaments als interessats i interessades i publicar-ho al 
BOPB. 
 
SISÈ.- Els funcionaris i funcionàries de carrera prendran possessió del càrrec en el 
termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
5. APROVAR LES BASES DE LA BIENNAL D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS 

ORGANITZADES ENTRE EL COL·LECTIU ARDHARA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER POTENCIAR LA DIFUSIÓ DE LA CREATIVITAT 
EMERGENT AL PENEDÈS I GARRAF I DESCOBRIR ARTISTES PLÀSTICS I 
VISUALS. NÚM. EXP. 37/2019/EAJT 

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

ACORD 
 
“Aprovar les bases de la Biennal d’arts plàstiques i visuals organitzades entre el 
col·lectiu ARDHARA i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per potenciar la difusió de la 
creativitat emergent al Penedès i Garraf i descobrir artistes plàstics i visuals 
 
1. Objectiu del concurs  

 
El col·lectiu Ardhara i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
convoquen una Biennal d’arts plàstiques i visuals, per potenciar la difusió de la 
creativitat emergent al Penedès i Garraf i descobrir artistes plàstics i visuals. 
 
Les obres seleccionades s’exposaran al Centre d’Art Contemporani LA SALA del 12 de 
juliol de 2019 fins al 8 de setembre de 2019. També s’editarà un catàleg de l’exposició.  
 
L’objectiu de la Biennal és mostrar l’art emergent del moment al Penedès i al Garraf, 
 
2. Requisits dels participants 
 
Obert a qualsevol persona física a partir de 18 anys i fins a una edat de 40 anys 
(persones nascudes l’any 1977), residents o nascuts al Penedès i Garraf. 
 
Per participar en aquesta convocatòria cal presentar la següent documentació: 
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- Fotografia de l’artista 
- Una explicació de 300 paraules explicant la trajectòria, les motivacions i el projecte 
que presenteu en aquesta convocatòria. 
- 4 fotografies de les obres que es presentin, des de punts de vista diferents. 
En cas de tenir altres projectes recents, es poden presentar un màxim de 5 fotografies. 
- Currículum 
- DNI o passaport 
 
Les inscripcions es poden tramitar per internet a través de la web de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú www.vilanova.cat (apartat Tràmits i Gestions / Biennal d’arts 
plàstiques i visuals Ardhara) 
 
3. Calendari i terminis de presentació  
 
El termini per a la presentació de la documentació finalitza el dia 5 d’abril de 2019. 
 
4. Jurat 
 
 El veredicte del jurat serà inapel·lable 
- La comunicació dels seleccionats es farà a través de correu electrònic el dia 10 de 
maig de 2019 . 
- Es seleccionarà un màxim de 10 artistes, amb els quals es farà una exposició 
col·lectiva al Centre d’Art Contemporani LA SALA de Vilanova i la Geltrú, de la qual 
s’editarà un catàleg. 
- Els artistes seleccionats podran formar part del col·lectiu Ardhara. 
- Els artistes escollits tindran 7 dies naturals per confirmar la seva participació a 
l’exposició col·lectiva. 
- Les obres seleccionades s’hauran de presentar el dia 28 de juny de 2019 al Centre 
d’Art Contemporani LA SALA, en horari de 19 a 21h. 
 
Membres del jurat 
 
A.M. – Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
L. T. – Docent i comissària d’exposicions. 
L.M.Q.- Director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú.  
J.C.– Ismes Galeria d’Art. 
J. N. – Representant del col·lectiu Ardhara. 
J. Ca. – Artista seleccionat en la Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals 2017. 
 
6. Acceptació de les bases  
 
-  La comissió organitzadora no es farà càrrec del trasllat de les obres. 
- La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 
bases.”. 
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6. APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A 
FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE V ILANOVA I LA G ELTRÚ 
I  L’ASSOCIACIÓ COMITÉ DE SOLIDARITAT CATALANA PER ORGANITZAR, 
EXPOSAR I PROMOURE L’EXPOSICIÓ «55 URNES PER LA LLIBERTAT ». 
NÚM. EXP. 39/2019/EAJT  
 

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

 

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Comitè de Solidaritat Catalana per organitzar, 
exposar i promoure l’exposició «55 urnes per la llibertat» el qual s’adjunta i figura com 
annex al present acord.  
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
 
Descripció: 
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  I  L’ASSOCIACIÓ COMITÉ DE 
SOLIDARITAT CATALANA PER ORGANITZAR, EXPOSAR I PROMOURE 
L’EXPOSICIÓ «55 URNES PER LA LLIBERTAT » 
Data:  
 
Signataris: 
 
COMITÈ DE SOLIDARITAT CATALANA I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
Objecte: 
 
La col·laboració entre el Comitè de Solidaritat Catalana i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per organitzar, exposar i promoure l’exposició «55 urnes per la llibertat» al 
Centre d’Art Contemporani LA SALA. 
Drets i Obligacions: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 
• Disposar d’un espai d’exposició d’una superfície aproximada de 300 m2 amb les 

condicions museogràfiques necessàries per exposar obres d’art.  
 
•    Disposar d’equipament necessari a la instal·lació i a la presentació de 
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l’exposició, amb un adequat sistema  d’il·luminació per les obres. 
 
•  Disposar d’un sistema de seguretat suficient per protegir l’exposició quant 
l’espai estigui  tancat al públic. 
 
•   Justificar l’assegurança de responsabilitat civil del lloc. 
L’organitzador presentarà el certificat conforme les obres estan assegurades clau a 
clau i que es garanteix l’assegurança durant la presentació, transport  instal·lació de 
les peces.   
 
• Canviar els elements de protecció de les obres si és necessari. 
•   Difondre el catàleg  i el desplegable d’ajut a la visita realitzats pel propietari. 
Aquestes publicacions seran venudes al preu de 25 euros i 2 euros. El producte de la 
venda d’aquests catàlegs tornarà directament i íntegrament el propietari al final a 
l’exposició, qui els destinarà als fons de la Caixa de Solidaritat. 

 
• Assumir a càrrec del seu pressupost les despeses derivades de l’assegurança 
de responsabilitat civil de les obres, les despeses lligades  al muntatge i al 
desmuntatge de l’exposició, de transport en itinerància, del material d’embalatge en 
cas que sigui necessari, del disseny del muntatge per un import de 600 euros i el 
desplaçament i estada dels comissaris.  

  
Aquestes despeses se satisfaran a càrrec de l’aplicació pressupostària  2019 de la 
partida Suport a la Creació (31.3340.2260901). 
 
El Comitè de Solidaritat Catalana es compromet a: 
 
• Posar a disposició de l’organitzador l’exposició «55 urnes per la llibertat». Aquesta 
exposició no pot ser presentada en part, ho ha de ser en totalitat. 
 
L’exposició inclou els treballs dels artistes:  
F. A. i finalitza per M.X. 
 
• L’exposició  serà realitzada sota el control dels dos comissaris i del dissenyador de 
l’exposició escollits pel propietari. Aquests comissaris tindran tota autoritat sobre les 
condicions materials de l’exposició.  
Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 17 de maig de 2019. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
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directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
–silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. 
 
7. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL AL FOMENT VILANOVÍ. NÚM. EXP. 
815/2018/ESUB 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Fundació privada Foment Vilanoví per un import 
màxim de cinc mil cinc-cents trenta-nou euros (5.539,00€), d’acord amb els requisits, 
condicions i compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48922 de Subvenció Foment Vilanoví. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
8. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL AL BALL DE DIABLES. NÚM. EXP. 
816/2018/ESUB 

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

 

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Associació Cultural Ball de Diables de Vilanova 
i la Geltrú per un import màxim de cent trenta euros (130,00€), d’acord amb els 
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requisits, condicions i compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat 
per la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48927 de Subvenció Associació Cultural Ball de Diables. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
9. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL A LA GAVINA. NÚM. EXP. 817/2018/ESUB 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat S.E.P.C. LA GAVINA per un import màxim de cinc-
cents vuitanta euros (580,00€), d’acord amb els requisits, condicions i compromisos 
per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la Junta de Govern Local de data 
20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48925 de Subvenció SEPC LA GAVINA. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
10. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL A LA CASA DE CASTILLA Y LEÓN. NÚM. EXP. 
02/2019/ESUB 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Casa Castilla y Leon Comarca del Garraf per un 
import màxim de cinc-cents euros (500,00€), d’acord amb els requisits, condicions i 
compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48920 de Subvenció Casa Castilla y Leon. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
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11. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 
EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL A LA PENYA FILATÈLICA. NÚM. EXP. 
818/2018/ESUB 

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

 

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú per un 
import màxim de nou-cents cinquanta euros (950,00€), d’acord amb els requisits, 
condicions i compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48918 de Subvenció Penya Filatèlica. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
12. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL A LA A.E. TALAIA. NÚM. EXP. 819/2018/ESUB 

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

 

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Agrupació Excursionista la Talaia per un import 
màxim de mil vuit-cents cinquanta euros (1.850,00€), d’acord amb els requisits, 
condicions i compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48921 de Subvenció Agrupació Excursionista la Talaia. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
13. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL ALS DANSAIRES. NÚM. EXP. 820/2018/ESUB 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Associació Societat Sardanista Dansaires 
Vilanovins per un import màxim de mil nou-cents seixanta euros (1.960,00€), d’acord 
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amb els requisits, condicions i compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions 
aprovat per la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48919 de Subvenció Societat Sardanista Dansaires Vilanovins 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 

14. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 
EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL ALS BORDEGASSOS. NÚM. EXP. 
821/2018/ESUB 

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

 

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Bordegassos de Vilanova per un import màxim de 
sis-cents seixanta euros (660,00€), d’acord amb els requisits, condicions i 
compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48926 de Subvenció Bordegassos de Vilanova. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
15. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A ENTITATS TITULARS 
DE LA PRÒPIA SEU SOCIAL A L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS. NÚM. 
EXP. 822/2018/ESUB 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Agrupació de Balls Populars per un import màxim 
de mil cent cinquanta euros (1.150,00€), d’acord amb els requisits, condicions i 
compromisos per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48924 de Subvenció Agrupació de Balls Populars. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
 
 



 
 

11 
 
 
 
 

ESPORTS 
 
16. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SINGULARMENT PREVISTA 

EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 DESTINADA A L’ENTITAT PENYA 
BARCELONISTA. NÚM. EXP. 7/2019/ESUB 

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

 

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la subvenció singularment prevista en el pressupost 
municipal 2018 destinada a l’entitat Penya Barcelonista per un import màxim de quatre 
mil sis-cents euros (4.600,00€), d’acord amb els requisits, condicions i compromisos 
per a l’abonament d’aquestes subvencions aprovat per la Junta de Govern Local de data 
20 de novembre de 2018. 
 
SEGON.- L’import atorgat es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 
33.3410.48105 Subvenció Penya Barcelonista. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
 
17. APROVAR ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ, I ELS DIFERENTS ESTABLIMENTS 
COL·LABORADORS,  PEL PROGRAMA CARNET ACTIU. NÚM. EXP. 
1135/2018/EAJT 

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

PRIMER: Aprovar els convenis, el model del qual s’adjunta com annex I, entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i els establiments que es relacionen a continuació per la seva adhesió 
al programa Carnet Actiu:  
 
JORDIMAR PIZZA SLU (TELEPIZZA)  
GRANJA D'ANTUVI 
FES UNA ULLADA 
CASER ASSEGURANCES 
CASTELLANO ABOGADOS 
GESTIONA, ASS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE 
MOLAS ADVOCATS 
JJ BARAUTO VILANOVA 
IRIS ART OK 
AMPLIFON IBÈRICA  
CENTRE ÒPTIC VILANOVA  
GENERAL OPTICA  
GERMANS ÒPTICS, SL OPTICALIA HOLANDESA 
MULTIOPTICAS VILANOVA  
VISTA OPTICA  
ALAIN AFFLELOU 
GRADUA'T OPTICS 
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CENTRE YOGA OM 
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC 
ANY TIME FITNESS VILANOVA 
FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS 
AUTOESCOLA DOMENECH 
CENTRE D'ESTUDIS BEEP MECA 
HERBOLARI L'ESPÍGOL 
LLARS.NET AGENTS IMMOBILIARIS 
AMTEC SOLUCIONS INFORMÀTIQUES 
BEEP VILANOVA 
CASA CATALÀ 
INFOKRAF INFORMÀTICA 
CENTRE ELISABET HERRERA 
HOSPITAL VETERINARI MIMA'NS 
ANIMALS AMAZONIA 
MAS QUE PIENSO 
RAMIZ DENTAL 
CENTRE DENTAL VILANOVA 
CLINICA DENTAL E. PLANA 
CLINICA DENTAL SOLÉ 
INSTITUT ODONTOLOGIC  MEDITERRANI 
INSTITUTS ODONTOLÒGICS 
"UNITAT D'ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA ST ANTONI ABAT" 
CLÍNICA DENTAL DELMAS 
OSTEOPATIA VILANOVA 
LA GÀRGOLA 
PARAFARMACIA PRINCIPAL 124 
RAFFEL PAGES PELUQUERIAS 
PERRUQUERIA D'HOMES MARIO SOLER 
DPEUS - DDENTS, SCP 
AD PSICOLOGIA 
EL LAMPISTA DEL GARRAF  
FUSTERIA JOSEP CARLES PALACIOS 
"SANT JOAN SERVEI INTEGRAL DE REPARACIONS I REFORMES(REPARACIONS 
OLIVARES IÑIGUEZ SCP)" 
REPARACIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS FULGENCIO LÓPEZ 
COFRELEC DISTRIBUNOVA INDUSTRIAL 
DX LAMPISTES SL 
BOSANOVA 
COTA ZERO 
EQUIP CALSERRA SL 
KLAN 
CAN VALL  
DMM LOGÍSTICA I CONSULTORIA DEL TRANSPORT 
HALCON VIAJES SA 
CAMALEON TRAVEL 
PASTA FRESCA FRESQUITO 
CARNISSERIA FÉLIX 
MUÑIDO & GARRIDO 
FRUITES I VERDURES MONTSE 
SÍNIA SANT GERVASI 
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FRUITES CATALÀ 
CANSALADERIA MARTÍNEZ 
FRUITES I VERDURES CA LA MARGA 
BACALLANERIA TONI 
AVIRAM GERMANS BAYARRI 
LLEGUM CUIT I PLATS PRECUINATS 
PEIXOS PACO I NOE 
PEIXOS MAR BRAVA 
AVIRAM F. MASPONS 
CANSALADERIA SANTACANA 
POLLERIA RIBÉ 
BAR DEL MERCAT 
CARNISSERIA GERMANS GARGALLO 
XARCUTERIA LA GARRIGA 
POLLERIA DOLORS 
CARNISSERIA PERE RAMOS 
SÍNIA BATADET, FRUITES I VERDURES 
FORMATGERIA EL XALET 
POLLERIA MARI 
CANSALADERIA MARTORELL 
CANSALADERIA MARGARITA 
LES ROQUETES PASTISSERIA FLECA 
CARNISSERIA  AURORA 
MERCERIA  LLENCERIA ROSI 
BAR MERCAT DE MAR 
PESCA SALADA ROSA MARI 
CANSALADERIA-XARCUTERIA ANA 
GALLEGO CARNISSERIA 
LA CASSOLETA 
AVIRAM ANNA 
FRUITES M. DOLORS 
PEIXOS ENCARNA 
SORT PREMSA 
 
SEGON. Notificar aquets acord als interessats/ades”.. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
18. ATORGAR A L’ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF, FUNDACIÓ PRIVADA, LA 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONTEMPLADA PER L’ANY 2018 AL VIGENT 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER SERVEIS EXTRAORDINARIS A TUTELATS 
EN EL MARC DEL CONVENI SIGNAT EL 2 DE DESEMBRE DE 2016.                     
NÚM. EXP. 814/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. ATORGAR a l’Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada, una subvenció 
nominativa per import de 2.700 € (dos mil set-cents euros) amb càrrec a la partida 
pressupostària 35.2315.48002 del pressupost de despeses vigent.  
 
SEGON. DISPOSAR  que aquesta subvenció es reglarà pel règim establert en el conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Entitat Tutelar del Garraf 
amb vigència fins al 31 de desembre de 2019, aprovat pel Ple de l’Ajuntament a la sessió 
del dia 14 de novembre de 2016. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a l’Entitat Tutelar del Garraf.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
19. PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 

D’OBRES  D’ADEQUACIÓ ANTIGA ZONA DE BAR EN UNA NOVA AULA I 
ALTRES INTERVENCIONS DE MILLORA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. NÚM. EXP. 98/2018/ePUR 

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

 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar   inicialment el projecte d’obres menors “Adequació de l’antiga 
zona de bar en na nova aula  i altres intervencions de millora en l’escola municipal 
de música Mestre Montserrat  “  de Vilanova i la Geltrú, que conté l’estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut i  redactat per part de  l’arquitecta municipal senyora A. F. i M., 
l’arquitecte tècnic municipal senyor À. G. i l’enginyer tècnic municipal senyor J.M. S. i  
promogut per aquest Ajuntament  amb un pressupost total per a contracte de cinquanta 
dos mil vuit-cents seixanta nou euros amb noranta-sis cèntims 52.869,96€ 43.694,18€ 
més 9.175,78€ de l’IVA) .  
  
Segon .-   SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període de 
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, sinó es 
presenten al·legacions en el termini esmentat es considerarà el projecte aprovat de 
forma definitiva a tots els efectes.”. 
 
20. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3  I 

ÚLTIMA A FAVOR DE UTE VORACYS-OPSA PER OBRES D’INSTAL·LACIÓ 
DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP ANNEX 2 DE L’ESTADI DE FUTBOL 
ALUMNES OBRERS. NÚM. EXP. 28/2018/ePUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i última corresponent a treballs efectuats 
el  mes de desembre de 2018, a favor de l’ empresa UTE VORACYS-OPSA ESTADI DE 
FUTBOL ALUMNES OBRERS  amb NIF U67294041  per obres de d’instal·lació de gespa 
artificial al camp annex 2 de l’estadi de futbol Alumnes Obrers, corresponent a la factura 
nº Ute 291-0000003 per import de dos-cents setanta dos mil set-cents seixanta euros amb 
vuitanta vuit cèntims 272.760,88€ (225.422,21€ més 47.338,67€ del 21 per cent de l’IVA) 
. 
Segon .- Aquest import es farà efectiu  quant a 35.253,55 euros amb càrrec a la partida 
50,3420,62200 (Inv. 2017), quant a 82.000,00euros amb càrrec a la partida 
50,3420,62201 (Inv. 2018) i quant a 155.507,33 euros amb càrrec a la partida  
33,3420,2279900 del pressupost de 2018 .”.  
 
URBANISME I HABITATGE 
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE1.001,00 EUROS A M. B. A.,  
COM A TITULAR DEL BAR  ANOMENAT “LA MORENA” UBICAT AL C 
CORREU, NÚM. 11 PER EXERCIR DE BAR MUSICAL SENSE LA 
CORRESPONENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA.  NÚM. EXP.: 
000019/2018-SACT. 

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

ACORD 
 

“PRIMER.  IMPOSAR a M. B. A.,  com a titular de l’establiment  anomenat “LA 
MORENA”,  situat al carrer Correu, núm. 11, d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 
euros, com a responsable de la infracció, pels fets que es declaren provats a la present 
proposta de resolució, concretament exercir en data 26 de maig de 2018 l’activitat de 
bar musical, quan en aquell moment la seva autorització administrativa era de bar.  
 
SEGON. REQUERIR a M. B. A., com a titular de l’establiment  anomenat “LA 
MORENA”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, 
s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el 
requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”.  
  
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

PRESENTADA PER M. G. I., DE PARCEL·LACIÓ DE TRES FINQUES EN 
QUATRE PARCEL·LES AL C. TIRES 3, 5, 7 I 9 PER AJUSTAR ELS LÍMITS A 
LA REALITAT FÍSICA. NÚM. EXP.: 000068/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  M. G. I.,  NIF XXXXXX, per a 
PARCEL·LACIÓ DE TRES FINQUES EN QUATRE PARCEL·LES AL CARRER TIRES 
3, 5, 7 I 9 PER AJUSTAR ELS LÍMITS A LA REALITAT FÍSICA., d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents 
condicions particulars i generals:  
 
- Les parcel·les inicials objecte de la parcel·lació són les següents, d’acord amb les 
escriptures: 

 .FINCA A: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 3-5 amb una superfície de 74,60 
m2. 

i.FINCA B: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 9 amb una superfície sense 
determinar de parcel·la, i una superfície construïda en planta de 142 m2. L’edificació 
consta de planta baixa i primera que conformen un total de 284m2. 

ii.FINCA C: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 7 amb una superfície sense 
determinar de parcel·la, i una superfície construïda en planta de 72,20 m2. L’edificació 
consta de planta baixa de 72,20 m2 i dues plantes pis de 71,20m2 que conformen un 
total de 214,60 m2. 

- Després de la parcel·lació i ajustament de límits a la realitat física, la descripció és 
la següent: 

 .FINCA A1: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 3 amb una superfície de 52,57 
m2. Actualment amb una superfície construïda de 19,76 m2. 

i.FINCA A2: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 5 amb una superfície de 52,57 
m2. Actualment amb una superfície construïda de 19,76 m2. 

ii.FINCA B: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 9 amb una superfície de 83,95m2. 
L’edificació consta de planta baixa de 62,28 m2, planta primera de 65,58 m2 i planta 
segona de 51,88 m2, que conformen un total de 179,74 m2. 

iii.FINCA C: parcel·la amb façana al carrer de les Tires nº 7 amb una superfície de 96,94 
m2. L’edificació consta de planta baixa de 86,13 m2, planta primera de 79,83 m2 i planta 
segona de 84,63 m2, que conformen un total de 250,59 m2. 

- Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

- La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord amb 
l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER E. M. C., PER A  ADDICIÓ DE 3A.PLANTA A 
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP PER A ÚS COM A OFICINES  A RBLA. 
PRINCIPAL,   95 NÚM. EXP.: 001260/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. M. C., per a  ADDICIÓ DE 
3A.PLANTA A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP PER A ÚS COM A OFICINES, 
a RBLA. PRINCIPAL,   95, (Exp.001260/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord: 
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2. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el projecte de telecomunicacions, així com la 
justificació del compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions, i l’ordenança 
municipal d’estalvi d’aigua. 

3. Cal complir l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

4. Segons l’article 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

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

a. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i7o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

6. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d0evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

7. Per obtenir llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’Instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte 
tècnic. 

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

9. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 
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10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
3. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 
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4. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190129. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP ANTON MARQUEES, 4, per a fer 
reparació puntual de la façana i coberta de l’edifici situat dins de l’àmbit de protecció 
del Pla de catàleg i carta de colors municipal, al C. Josep Anton Marques, 4 
(1286/2018-OBR) 
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2. Id. per XXXXXX, per a reformar i rehabilitar l’interior de l’habitatge amb afectació 
estructural, al C. Rei Jaume I, 23 (1369/2018-OBR) 

3. Id. GRUPO COMPONENTES VILANOVA, SL, per a arranjar el paviment de 
l’aparcament interior, a la Rda. Europa, 24 (1424/2018-OBR) 

4. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina i el bany i arranjar la façana de l’edifici dins de 
la carta de colors municipal, al C. del Gas, 10 (1466/2018-OBR) 

5. Id. per XXXXX, per a arranjar façana de l’edifici entre mitgeres dins de l’ordenança 
municipal de colors, al C. Santa Anna, 21 (1467/2018-OBR) 

6. Id. per XXXXXX, per a instal·lar un ascensor a l’interior del local amb dues parades, al 
C. Josep Llanza, 2 Bx 02 (1474/2018-OBR) 

7. Id. per XXXXXX, per a arranjar la façana de l’edifici  dins de la carta de colors municipal, 
C. Manuel de Cabanyes, 2 (1477/2018-OBR) 

8. Id. per XXXXXX, per a fer obertura en paret estructural interior, al C. del Gas, 8 02 01 
(1482/2018-OBR) 

9. Id. per CABA PASCUAL, CB, per a reparar deficiències estructurals, reformar interior 
de l’habitatge de la planta baixa i rehabilitar façanes interiors del pati d’illa, al C. 
Llibertat, 46 (1488/2018-OBR) 

10. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 25 x 0,4m per connexió  de gas, 
al C. Garbell, 27 (582/2018-OBR) 

11. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 1,2 x 0,4 m, per connexió de gas, 
al Ptge. Torre del Valles, 11 (636/2018-OBR) 

12. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 1,2 x 0,4 m per connexió de gas, 
al C. Lurdes, 6 (1441/2018-OBR) 

13. Id. per XXXXXX, per a fer instal·lació interior de gas, al C. Immaculada Concepció, 11 
(1455/2018-OBR) 

14. Id. per NEDIGA CATALUNYA, SA, per a obrir rasa de 0,9 x 0,4m per connexió de gas, 
a la Pl. Llarga, 10 (1464/2018-OBR) 

15. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 29 x 0,4 m, per connexió de gas, 
a la Av. Rocacrespa, 62 per C. Jose Espronceda, 31 (6/2019-OBR) 

16. Id. per XXXXX, per a fer connexió de gas, al C. Bernat Vilamarí, 6 (16/2019-OBR) 
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17. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir rasa de 4,2 x 0,4m per connexió de gas, 
al C. Tigre, 29 (23/2019-OBR) 

18. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ CATALUNYA, per a obrir rasa per connexió a la xarxa 
elèctrica, al Pg. Marítim (24/2019-OBR) 

19. Id. per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA, per a fer un nou mallat de la xarxa 
d’aigua potable, a la Av. Riu de Foix, 2 Bx (51/2019-OBR) 

20. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per ORANGE ESPAGNE, SN, per a fer la 
instal·lació d’una antena de telecomunicacions, al C. Estaca, 50 (26/2019-OBR).”. 

25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190129. 

 
“OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per SET CAS, SL, per la construcció de l’edifici plurifamiliar, 

al C. Vapor, 19 (839/2005-OBR)(548/2000-OBR) 

Obres menors 

2. Comunicació presentada per CONSTRUCCIONES FERNANDEZ TREMPS, SL, per a 
fer la redistribució del local, al C. Bailèn, 12 Bx 01 (1134/2018-OBR) 

3. Id. per XXXXXX, per pintar la façana de l’edifici, al C. Bruc, 34 (1391/2018-OBR) 

4. Id. per CONSTRUCCIONES BAIG VILANOVA, per a substituir el baixant, al C. Cristòfol 
Raventós, 11-13 (1429/2018-OBR) 

5. Id. per COM. PROP. C. ESCORXADOR, 3, per a arranjar el terrat i instal·lar xemeneia, 
al C. Escorxador, 3 (1420/2018-OBR) 

6. Id. per XXXXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Eduard Toldrà, 37 Bx 
1 (1442/2018-OBR) 

7. Id. per XXXXXX, per a arranjar cuina i posar parquet, al C. Sant Joan, 24 1 (1375/2018-
OBR) 

8. Id. per XXXXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Pere Riudor, 20 1 
(1446/2018-OBR) 
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9. Id. per XXXXXX, per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Francesc Moragas, 7 2-1 
(1447/2018-OBR) 

10. Id. per XXXXXX, per a reformar cuina i bany, al C. Major, 65 (1453/2018-OBR) 

11. Id. per XXXXXX, per a arranjar i substituir rajoles de la cuina, a la Av. Francesc Macià, 
90 03 02 (1458/2018-OBR) 

12. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Rbla. de la Pau, 87 Esc 2 
03 01 (1462/2018) 

13. Id. per XXXXXX, per a reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Garraf, 2 03 02 
(1465/2018-OBR) 

14. Id. per XXXXXX, per arranjar el balco de la façana, al C. Sant Onofre, 17 (1471/2018-
OBR) 

15. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Av. Jaume Balmes, 28 01 
02 (1472/2018-OBR) 

16. Id. per XXXXXX, per a reformar bany i canviar banyera per plat de dutxa, al C. Doctor 
Zamenhof, 49 3C (1475/2018-OBR) 

17. Id. per XXXXXX, per reforma cuina i bany de l’habitatge i pintar, al C.Bruc, 6 04 03 
(1478/2018-OBR) 

18. Id. per XXXXXX, per reformar habitatge sense afectació estructural, al C. Providència, 
5 01 01 (1480/2018-OBR) 

19. Id. per XXXXXX, per a reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Francesc Puig i 
Figueres, 2 06 02 (1484/2018-OBR) 

20. Id. per XXXXXX, per a substituir rajoles de la cuina, al C. del Aigua, 21 03 01 
(1485/2018-OBR) 

21. Id. per XXXXXX per a reformar bany de l’habitatge, al C. Argentaria, 8 02 (1486/2018-
OBR) 

22. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, al Pg. del Carme, 5 Bx 
(1487/2018-OBR).”. 
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COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
26. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM,  
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

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

ACORD 
 
“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 és la que comença per R.M.,P i acaba per G.T.,C. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”. 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
RECURSOS HUMANS 
 

27. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
ENFEINA’T, CONVOCATÒRIA 2018. NÚM. EXP. 912/2018/EAJT 

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

 
ACORD  
 
“Primer.- Acceptar la subvenció per a la realització del Programa ENFEINA’T, 
convocatòria 2018, aprovada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 18 de 
desembre de 2018, per dur a terme les actuacions següents: 
 
• Projecte d’inclusió social per a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual 
superior al 33% i malaltia mental per dur a terme actuacions d’atenció a la ciutadania, i 
tasques de suport en la custòdia, vigilància, manteniment i neteja d’instal·lacions 
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municipals. Per aquest projecte es contractarà 1 Auxiliar Tècnic/a de Reprografia, 1 
Operaris/àries de Mercat i 2 Conserges d’Educació. 
 
• Projecte de millora, manteniment i cerca de nous accessos als torrents urbans. 
Consistent en realitzar tasques de desbrossament i neteja per la prevenció d’incendis i 
per reforçar la salubritat pública. Per aquest projecte es contractarien  4 persones 
aturades de llarga durada com a  Operaris/àries de la Unitat de Servies Municipals.  
 
Els imports subvencionats de l’Expedient SOC035/201800042 són següents: 
 

Actuació laboral: Actuació 
acompanyament 

Número de 
contractes 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 

211.780,88€ 12.042,88€ 8 223.823,76€ 
 
Detall de les despeses subvencionades: 
 

Ocupació 
Núm. 

contractes 
Durada 

Cost Laboral 

total per 

Ocupació 

Cost laboral 

subvencionat  

Subvenció per l’ 

Acompanyament 

a la contractació 

Aportació 

Municipal al 

Cost laboral  

Operari/ària 

USM 
4 

12 

mesos 
111.694,40€ 105.890,44€ 6.021,44€ 0€ 

Auxiliar 

Tècnic 

Reprografia 

1 
12 

mesos 
30.057,89€ 26.472,61€ 1.505,36€ 2.079,92€ 

Operari/ària  

Mercat 
1 

12 

mesos  
27.295,42€ 26.472,61€ 1.505,36€ 0€ 

Conserge  2 
12 

mesos 
58.980,82€ 52.945,22€ 3.010,72€ 3.027,88€ 

Total 8  228.028,53€ 211.780,88€ 12.042,88€ 5.107,80€ 

 
 Altres despeses a càrrec de l’Ajuntament:  
 
- Assegurança obligatòria dels participants: 120€ 
- EPI’s i vestuari laboral: 525€ 
- Indemnització finalització contracte: 4.800€ 
 
Detall de les despeses a càrrec de l’Ajuntament: 
       

Concepte 
Núm 

contractes 

Aportació 

Municipal al 

Cost Laboral Indemnitzacions 

Vestuari  

laboral 

Assegurança 

obligatòria 

Total Cost a 

càrrec de 

l'Ajuntament 

Operari/ària 

USM 
4 0 € 2.400 € 300 € 60 € 2.760 € 

Auxiliar 

Tècnic 

Reprografia 

1 2.079,92 € 600 €   15 € 2.694,92 € 

Operari/ària  

Mercat 
1 0 € 600 € 75 € 15 € 690 € 
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Conserge  2 3.027,88 € 1.200,00 € 150 € 30 € 4.407,88 € 

Total 8 5.107,80 € 4.800,00 € 
525,00 

€ 
120,00 € 10.552,80 € 

 
Segon.- La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
- Els import dels sous, seguretat social i acompanyament a la inserció, que són les 
actuacions i despeses subvencionables, es tindran en compte en les previsions de les 
partides pressupostaries del Pressupost 2019 i 2020 per incorporar l’ingrés de la 
subvenció i les despeses esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable 
específic per cada concepte i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de 
comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 
 
- La diferència del cost laboral no subvencionat, i de la indemnització per finalització 
de la contractació, aniran a càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari de cada 
servei que incorpori el personal contractat. Per dur a termes aquestes actuacions 
s’habilitaran a tal efecte les consignacions pressupostaries en el pressupost 2020. El 
total a consignar en aquest concepte és 5.107,80€ diferència cost salarial i 4.800€ 
indemnitzacions.  
 
- El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 
2019 habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és 525€. 
 
- El cost de l’assegurança obligatòria pels participants és 120 € aniran a càrrec de 
la partida del Pressupost 2019 habilitada a tal efecte. 
 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta 
del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha de tramitar 
un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa ENFEINA’T 2018 que tinguin repercussió en el 
Pressupost Municipal 2019 i 2020. 
 
Cinquè.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   
 
Sisè.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
28. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A 

LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018, QUE ES REGULA 
MITJANÇANT EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ENTITAT LA UNIÓ VILANOVINA. NÚM. EXP. 484/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat La Unió Vilanovina de 
l’Acord i el Coro el qual s’adjunta i figura com annex al present acord, per donar suport 
al sosteniment de les despeses relacionades amb el sosteniment del local social de 
l’entitat. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 

Descripció: 
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
UNIÓ VILANOVINA DE L’ACORD I EL CORO PER A L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER LA JGL DE DATA 29 DE GENER DE 2019 PER A LES DESPESES 
RELACIONADES AMB EL SOSTENIMENT DEL LOCAL SOCIAL DE L’ENTITAT PER A 
L’EXERCICI 2018 
Data: 
 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Objecte: 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els acords 
pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat. 
Drets i Obligacions: 
� Per part de l’Ajuntament 
 

- Col·laborar en el finançament de les despeses relacionades amb el sosteniment del 
local social de l’entitat per l’exercici 2018, a través d’una aportació global de 1.980,00€. 
 

� Per part de l’ENTITAT 
- Organitzar la cercavila i el ball i la seva promoció i difusió. 
- Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
- Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
- Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 

seguint el seu llibre d’estil. 
- Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura 

de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda cultural 
de la ciutat. 

- Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
- Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 

establerta. 
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- Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels membres 
de l’associació. 

- Adequar les activitats a les normes d’ús de material pirotècnic vigent i contractar una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incidència. Així com seguir 
les indicacions i les peticions del servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 

- Vetllar pel compliment del Protocol de Festa Major i tenir cura del manteniment del 
vestuari i del material del ball, del bestiari o entremès. Així com vetllar per la idoneïtat 
de les formacions musicals que els 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. 

 
Vigència:  
Aquest conveni de col·laboració serà vigent per a les despeses relacionades amb el 
sosteniment del local social de l’entitat a l’exercici 2018, és a dir, fins al 31 de desembre 
d’aquell mateix any. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de mil 
nou-cents vuitanta euros (1.980,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48923 de Subvenció Unió Vilanovina. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
29. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CONSELL COMARCAL 

DEL GARRAF I LES ENTITATS PARTICIPANTS DEL PROJECTE PECT 2014-
2020 DEL C.C. DEL GARRAF “ ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE I 
DEPENDÈNCIA”. NÚM. EXP. 99/2019-eAJT 

 

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

ACORD 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i les 
entitats participants del projecte PECT 2014-2020, del C.C. Del Garraf “ Envelliment 
actiu, saludable i dependència” entre les quals s’inclou l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, que s’adjunta com a annex I. 

SEGON. L’import total d’aquest conveni pels anys 2018 al 2021 es de 224.800€, que es 
faran efectiu de forma anual amb un import de 56.200 €. 

TERCER. L’import corresponent a l’any 2018 es farà efectiu amb càrrecs a les partides 
de 35.2315.48005 Aportacions programes de suport amb un import de 50.000€ i 
35.2313.48003 Ajuts urgència social amb un import de 6.200€. 

TERCER. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web, 
al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal de 
Transparència. 
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QUART. Aprovar la fitxa del conveni, que s’adjunta com annex II 

CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf.”. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.17 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra              Josep Gomariz Meseguer 
 
 
 


