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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 24 DE JULIOL DE 2018 

 
 
Acta núm. 29 
 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS  MASSANA 
OLGA ARNAU SABANBRA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (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 17 DE 

JULIOL DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2018. 
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2. PATRIMONI. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA 

EFECTUADA PER ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA. CONSISTENT 
EN PART DE LA FINCA AMB AFECTACIÓ DE VIALITAT DEL                                
C. SÍNIES, NÚM. 5   AMB UNA SUPERFÍCIE DE 57,75 M2 , D’AQUEST TERME 
MUNICIPAL .  NÚM. EXP. 107/2018/ePAT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Acceptar, la cessió gratuïta efectuada per ALTAMIRA SANTANDER REAL 
ESTATE, S.A. a favor de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú del terreny segregat de la 
finca de la seva propietat, del C. Sínies, 5 del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, de 
superfície 57,75 m2, que seran destinats a vial. 
 
SEGON.  Aquesta cessió es farà lliure de càrregues i gravàmens. 
 
TERCER. L’acceptació d’aquesta cessió no comporta despeses a càrrec de 
l’ajuntament .  
 
QUART. Advertir als senyors cedents que no es concedirà llicència de 1a ocupació fins 
que no estigui inscrita aquesta cessió al Registre de la Propietat. 
 
CINQUÈ. Totes les despeses notarials i registrals derivades d’aquesta cessió aniran a 
càrrec de la part cedent.  
 
SISÈ. Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de tots aquells documents públics o 
privats que siguin necessaris i/o convenients per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÉ. Notificar el present acord als interessats i al  Departaments de Gestió Tributària 
d’aquest Ajuntament.”.  
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER 
A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                        
NÚM. EXP. 000026/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
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tècniques per a la contractació del subministrament i muntatge de mobiliari per a la 
biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP i amb un pressupost base de licitació de EUROS VINT-I-CINC MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-UN AMB TRES CÈNTIMS  (25.351,03 €), més EUROS CINC MIL 
TRES-CENTS VINT-I-TRES AMB SETANTA-UN  CÈNTIMS (5.323,71 €), corresponent 
al 21% d’IVA, que fan un total de  EUROS TRENTA MIL SIS-CENTS SETANTA-
QUATRE AMB SETANTA QUATRE CÈNTIMS (30.674,74 €). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3321.2260900 Manteniment de Biblioteques 
del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del 
contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                    
NÚM. EXP. 000008/2018-CONT. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
5. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ACTUACIONS I TALLERS DE LA FIRA 
DE NOVEMBRE.  NÚM. EXP. 000020/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a Associació Mézclate Conmigo, NIF B66588138, el contracte dels 
serveis d’organització i gestió d’actuacions i tallers de la Fira de Novembre de Vilanova i la 
Geltrú, per un període de 2 anys, amb un pressupost de licitació anual de 7.850€ 
(exempt d’IVA), (SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901  del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora per a que formalitzin el contracte 
en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte, previ pagament  de la taxa de formalització del contracte de 
documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article 6, epígraf 8. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte  al perfil del contractant i comunicar la 
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 32 del Plec de 
clàusules administratives particulars al Cap de Servei de Promoció Econòmica. 
 

SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU 
VEHICLE 8146 GKC A CAUSA DE L’ACTUACIÓ DE LA GRUA, EL DIA 18 
D’ABRIL DE 2018 AL CARRER MAGDALENA MIRÓ, 8.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000068/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 1.351€ PER 
INFRACCIONS DELS ARTICLES 16.1, 50.1 I 12.1 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER NO ATENDRE EL REQUERIMENT DE MEDI AMBIENT I NO 
ADOPTAR LES MESURES PER EVITAR LES MOLÈSTIES CAUSADES PER 
ANIMALS ALS VEÏNS, EN DATA 23/10/2017. NÚM. EXP. 000022/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXXXX. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
QUART. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents (300 €) per infracció de l’article 12.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades és de mil tres cents cinquanta-
un euros (1.351 €). 
 
CINQUÈ: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 751€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 24.2 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
RETIRAR LES DEPOSICIONS DEL SEU GOS DE LA VIA PÚBLICA PREVI 
REQUERIMENT DELS AGENTS, EN DATA 05/05/2017.                                     
NÚM. EXP. 000057/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 24.2 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER TENIR LA 
DOCUMENTACIÓ DELS GOSSOS REQUERIDA JA TRAMITADA, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA 
D’ANIMALS, EN DATA  20/02/2017. NÚM. EXP. 000786/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX, en representació de la persona titular del DNI XXXXXX, per tenir la 
documentació dels gossos requerida ja tramitada.  
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
10. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NUMERO F/2018/23.   NÚM. EXP. 46/2018/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/23 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/23 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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11. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR L’ACORD DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES 
EMPRESES MUNICIPALS D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP. 
2017.06) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) 
I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).                                 
NÚM. EXP. 703/2018/eAJT 

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

ACORD: 

“Primer.- Aprovar l’adhesió de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES EMPRESES MUNICIPALS a l’Acord marc del 
servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i 
instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad 
Unipersonal per un import de 45.952,03 euros (quaranta-cinc mil nou-cents cinquanta-
dos euros amb tres cèntims, i amb vigència des del 05/05/2018 al 04/05/2019.  

Quart.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per 
part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL. 

Cinquè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 
08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així 
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
12. APROVAR EL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI  PER 
LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2018 NÚM. EXP. 
478/2018/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 Associació Formativa 
Temps de Vi per l’atorgament i execució d’una subvenció, segons aplicació 
10.4320.48206 del pressupost del 2018 i per import de 12.000,00 €, 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 ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI. 
 
Data: 
 
24 de juliol de 2018 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes d’activitats adreçats a la ciutat. 
 
Drets i Obligacions 
•  Per part de l’Ajuntament 
 
Establir-se com a coorganitzador de la Fira Temps de Vi.  
 
Aportar a l’Associació Formativa Temps de Vi la quantitat de dotze mil euros (12.000,00 
euros) en concepte de subvenció. 
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Aportar suport tècnic a l’organització de la mateixa, a través dels tècnics de la Regidoria 
de Promoció econòmica, que seran els interlocutors entre l’Associació i l’Ajuntament i 
facilitarà la tramitació dels permisos municipals corresponents, així com les 
infraestructures i suport dels serveis municipals per contribuir a l’òptim 
desenvolupament de la fira,  en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir 
els terminis i condicions generals establertes per aquest Ajuntament. 
 
Coordinar la petició per part de l’entitat i l’ús d’equipaments municipals per a que es 
puguin fer actes paral·lels abans i durant la fira. 
 
A través de la Regidoria de Comunicació oferir un especial suport a la comunicació i 
difusió de la mateixa. 
 
En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part de l’Associació Formativa Temps 
de Vi amb la signatura d’aquest conveni. 
 
•  Per part de l’Associació Formativa Temps de Vi 
 
L'Associació formativa Temps de vi es compromet a coorganitzar la Fira Temps de vi, 
que tindrà lloc a la ciutat en la Rambla principal i Plaça de les Neus,  els dies 1, 2 i 3 de 
juny de 2018, segons els acords continguts en el present conveni. 
 
Justificar les despeses de conformitat amb el que estableix la legislació reguladora de 
les subvencions i l’ordenança municipal reguladora de les subvencions. 
 
Fer constar de forma específica, en la difusió de les activitats realitzades, la 
col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip. 
 
Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura municipal o ús de places 
o carrers, ho sol·licitarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes 
 
En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part de l’Associació Formativa Temps 
de Vi amb la signatura d’aquest conveni. 
 
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
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dotze mil euros (12.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 10.4320.48206 de 
Subvenció Associació Formativa Temps de Vi. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
POLÍTIQUES  DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS 

13. APROVAR UNA APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONSELL ESPORTIU DEL 
GARRAF.   NÚM. EXP. 716/2018/eAJT 

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

ACORD 

“PRIMER. Aprovar una aportació econòmica al Consell Esportiu del Garraf per import 
de 41.000 €. 
 
SEGON. L’import de l’esmentada aportació econòmica anirà a càrrec de la partida 
33.3410.48103 CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, del vigent pressupost 
ordinari de l’any 2018 de la Regidoria d’Esports. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.”. 
 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
 
14. APROVAR LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN RESPOSTA A 

L’EMERGÈNCIA PER L’ERUPCIÓ DEL VOLCÀ FUEGO A GUATEMALA.                
NÚM. EXP. 182/2018/eSUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció extraordinària a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 2.000€ en resposta a l’emergència 
als efectes de l’erupció del volcà Fuego a Guatemala. Aquesta despesa anirà amb 
càrrec a la partida pressupostària 06.9242.48003. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.  
 
TERCER. Traslladar el present acord a les persones interessades.”. 
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15. APROVAR EL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 

PER LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PEL PROJECTE 
BALLEM! CICLE DE BALLS DE SALÓ 2018. NÚM. EXP. 454/2018/eSUB   

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni adjunt amb la Fundació Privada Foment Vilanoví, amb 
CIF G64418189 per la concessió de la subvenció nominativa pel projecte Ballem! Cicle 
de Balls de Saló 2018. 
 
SEGON. Destinar la quantitat de 6.000 € a aquest projecte a favor de la Fundació 
PrivadaFoment Vilanoví amb càrrec a la partida 06.9242.48004 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.”. 
 
16. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  L’ASSOCIACIÓ 

LOSTPIPOL (DIVULGACIÓ DE LA MÚSICA I LA CULTURA)                             
NÚM. EXP. 201/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ LOSTPIPOL amb el número 534. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
 
17. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  L’ASSOCIACIÓ DE 

PARES I MARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT “JOAQUIM MIR” (IMPULSAR 
LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DELS PARES/MARES EN ELS ÒRGANS 
COL·LEGIATS DEL CENTRE) NÚM. EXP. 203/2018/ePAR. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT “JOAQUIM MIR” 
amb el número 535. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
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18. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS L’ASSOCIACIÓ COMITÈ 

CATALÀ PER ALS REFUGIATS, CATALUNYA AMB ACNUR (ENTITAT SOCIO-
COL·LABORADORA)   NÚM. EXP. 116/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS, CATALUNYA AMB ACNUR 
amb el número 536. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
19. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  L’ASSOCIACIÓ BONA 

VIDA, ENTITAT D’OCI I ESDEVENIMENTS (ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS ENCAMINADES A AFAVORIR L’OCI I LA CULTURA EN 
EL TEMPS LLIURE) NÚM. EXP. 209/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ BONA VIDA, ENTITAT D’OCI I ESDEVENIMENTS amb el número 537. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
20. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS L’ASSOCIACIÓ 

BANDARRES DE VILANOVA (FINALITATS GASTRONÒMIQUES, 
CULTURALS, LÚDIQUES I FESTIVES).NÚM. EXP. 216/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ BANDARRES DE VILANOVA amb el número 538. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
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21. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  L’ASSOCIACIÓ AMB TU, 
ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC CATALUNYA. NÚM. EXP. 131/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ AMB TU, ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC amb el número 539. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
22. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  ASSOCIACIÓ ELS 

BANYUTS DE LA PLAÇA DE LES COLS DE VILANOVA (ACTIVITATS 
CULTURALS, DE LLEURE I OCI AMB CARÀCTER FAMILIAR I FESTIU).             
NÚM. EXP. 218/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ ELS BANYUTS DE LA PLAÇA DE LES COLS DE VILANOVA amb el 
número 540. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
23. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 

L’HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PEL SEGUIMENT SOCIAL DEL REALLOTJAMENT DE LES 
FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS I/O PROVINENT DE DEMANDA 
DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS.    NÚM. EXP. 679/2018/eAJT. 

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

ACORD 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agènda de l’Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel seguiment social del reallotjament de 
les famílies amb recursos molt limitats i/o provinent de demanda de les administracions 
locals. Annex I. 

 

SEGON. Aquest conveni de col·laboració suposa un cost econòmic per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de les despeses d’alta dels subministrament contractats dels 
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habitatges atorgats a les famílies del municipi. Aquestes despeses aniran a càrrec de la 
partida núm. 35.2313.48004 Ajuts pobresa energètica. 

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. 
 
QUART. Aprovar la fitxa del conveni., que s’adjunta com annex II 
 
CINQUÈ.-Notificar aquets acord a l’Agenda de l’Habitatge de Catalunya.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MEDI AMBIENT 
 
24. APROVAR L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PICK UP 4X4 EN LA MODALITAT 

DE RÈNTING AMB OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT A L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 1378/2018/eCOM 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Contractar a l’empresa ALD AUTOMOTIVE S.A.U. (BBVA AUTORENTING), 
amb CIF A80292667, el subministrament mitjançant rènting amb opció de compra 
segons l’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENBILE, AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2016.02), DEL CONSORCI CATALÀ DEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, per encàrrec de la central de contractació ACM, 
formalitzat en data 15 de gener de 2018 pel CCDL, d’UNA unitat dels bens i/o serveis 
següents: 
 
VEHICLES LOT 3: NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 2.3 dCi EU6 (160 CV) 
 
El tipus de rènting contempla un quilometratge no superior als 10.000 km a 48 mesos, 
és a dir, 40.000 km a 4 anys. Un cop finalitzats els 4 anys, hi haurà opció de comprar el 
vehicle, amb un cost de 15.530,18 € + IVA. El preu mensual del rènting és de 574,18 € 
mensuals IVA inclòs. En quant als preus per excés o defecte del quilometratge establert 
de 10.000 km/any, són els següents: 
 
Pagament per excés de quilòmetres: 0,0416 €/km sense IVA 
Abonament per quilòmetres no consumits: 0,0277 €/km sense IVA 
 
El rènting inclou: 
 

• Revisions, reparacions i manteniment 
• Vehicle de substitució 
• Retolació logo ajuntament  
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• Assegurança a tot risc 
• Assistència en carretera 
• Impostos municipals 
• Substitució de pneumàtics 

 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per aquest any 2018 del cost 
equivalent a 3 o 4 mesos (setembre/octubre a desembre) depenent de la data d’entrega, 
és a dir, entre 1.722,54 € i 2.296,72 €, a repartir al 50% entre els Serveis de Medi 
Ambient i Llicències. Respecte al Servei de Medi Ambient, s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de  l'any 2018, a càrrec de l'aplicació pressupostària 42 1700 
2140000 MANTENIMENT VEHICLES del pressupost vigent. El departament de 
Llicències, que compartirà l’ús del vehicle, transferirà a l’esmentada partida de Medi 
Ambient la quantitat corresponent al 50% des de la partida 40.1500.2140000 
Manteniment de vehicles. 
 
Tercer.- S’adopta el compromís municipal per exercicis futurs fins a completar el termini 
de quatre anys per un import de 6.890,16 € anuals, 21% d’IVA inclòs, a repartir al 50% 
entre els departaments de Medi Ambient i Llicències. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ALD 
AUTOMOTIVE S.A.U. (BBVA AUTORENTING).”. 

 
URBANISME  

 
25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MEGADYNE 
RUBBER, SA, PER A  AMPLIAR ELS VESTUARIS DE L'EDIFICI INDUSTRIAL  
A CRA. BV-2115 L’ARBOÇ (IV,5)   NÚM. EXP.: 000743/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MEGADYNE RUBBER, SA, 
per a  AMPLIAR ELS VESTUARIS DE L'EDIFICI INDUSTRIAL, a CRA. BV-2115 
L'ARBOS (IV,5), (Exp.000743/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
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2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. NÚM. EXP. D240710. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per arranjar façana de l’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres amb bastida, al C. Aigua, 62 (518/2018) 
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2. Id. per XXXXXX, per fer una rampa d’accés al local comercial destinat a venda de 
comestibles, al C. Llibertat, 128 Bx 01 (737/2018) 

3. Id. per GLOBAL CONNECT IDIOMES, SL, per fer un canvi de distribució interior del 
local destinat a centre d’idiomes, a la Rbla. Principal, 7 Bx 1 (746/2018) 

4. Id. per XXXXXX, per pintar la façana de l’edifici entre mitgeres dins de la carta de 
colors municipal, al Pg. Del Carme, 44 (757/2018) 

5. Id. per XXXXXX, per arranjar i pintar la façana de l’edifici entre mitgeres dins de la 
carta de colors municipal, al Pg. Del Carme, 43 (771/2018) 

6. Id. per SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, per fer una 
ampliació de les oficines de dins de l’aparcament, a la Pl. Charlie Rivel (773/2018) 

Obres per adequació i instal·lacions de locals  

7. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per a fer obres d’adequació d’un local a la plaça 
Llarga, 10, bxs., per instal·lar un càtering amb espai de formació. (763/18) (donar 
compte) 

8. Sol·licitud presentada per DORTEC IBERIA, SL, per a fer obres d’adequació de local  
a la rambla Principal, 32, per instal·lar un bar restaurant. (657/18) (donar compte) 

27. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
NÚM. EXP. CP240710. 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per XXXXXX, per arranjar façana de l’edifici unifamiliar, a la 
Av. Somella, 13 (528/2018) 

2. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i el bany de l’habitatge, al C. Sitges, 32 02 
(738/2018) 

3. Id. per XXXXXX, per reformar bany i canviar banyera de l’habitatge, a la Pl. 
Agermanament, 5 04 03 (740/2018) 
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4. Id. per XXXXXX, per enrajolar bany de l’habitatge, al C. Atzavares, 5 (745/2018) 

5. Id. per COM. PROP. C. TARRAGONA, 45, per pintar la façana de l’edifici, al C. 
Tarragona, 45 (747/2018) 

6. Id. per XXXXXX, per enrajolar bany i cuina de l’habitatge, a la Rbla. Principal, 55 D 03 
01 (748/2018) 

7. Id. per XXXXXX, per enrajolar cuina de l’habitatge, al C. Fleming, 52 01 01 (749/2018) 

8. Id. per XXXXXX, per treure plat de dutxa i col·locar moble i sanitari, a la Av. Garraf, 52 
03 04 (751/2018) 

9. Id. per XXXXXX, per canviar portes, enrajolar cuina i canviar instal·lació elèctrica, al c. 
Alexandre Cabanyes, 15-17 Bx 02 (753/2018)  

10. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al Pg. Marítim, 94-97 05 01 
(754/2018) 

11. Id. per XXXXXX, per arranjar la façana de l’edifici, al C. Recreo, 74 (755/2018) 

12. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina, canviar el paviment i pintar l’habitatge, al C. 
de l’Aigua, 104 03 01 (756/2018) 

13. Id. per AECC CATALUNYA CONTRA EL CANCER,  per reformar el local, al C. Pare 
Gari, 91 Bx 01 (758/2018) 

14. Id. per XXXXXX per reformar el bany de l’habitatge, al C. Olerdola, 43 01 01 (760/2018) 

15. Id. per XXXXXX, per arranjar façana amb bastida inferior a 2 metres, al C. Sevilla, 8 
(764/2018) 

16. Id. per EVEREST ALTAGASTRONOMIA, SL, per canviar el paviment de la cambra de 
congelació, a la Av. de la Terrosa, 6 Nau 11 (765/2018) 

17. Id. COM. PROP. PARQ. C. URGELL, 3 per enrajolar terrassa comunitària, al C. Urgell, 
3 (766/2018) 

18. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Manuel de Cabanyes, 30 
02 02 (767/2018) 
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19. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al c. Arquitecte Gaudí, 10 01 02 
(768/2018) 

20. Id. per XXXXXX per reformar bany de l’habitatge, a la Rbla. Castell, 96 03 02 
(769/2018) 

21. Id. per XXXXXX, per reformar els dos banys, la cuina, canviar les portes interiors i 
col·locar parquet, al C. Escolapis, 27 01 (770/2018) 

22. Id. per XXXXXX, per canviar el paviment i pintar l’habitatge, a la Rbla. la Pau, 103 02 
01 (776/2018) 

23. Id. per XXXXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, al C. Forn del Vidre, 19 03 01 
(777/2018) 

24. Id. per COM. PROP. C. JAUME BALMES, 30, per arranjar l’aplacat d’una jardinera de 
la façana posterior de l’edifici, a la Av. Jaume balmes, 30 (780/2018) 

25. Id. per XXXXXX, per canviar la banyera per plat de dutxa, al C. de l’Aigua, 4 01 01 
(782/2018) 

26. Id. per COM. PROP. EDIFICI SOTELO, per talar una palmera per perill de caiguda de 
la copa, al C. Forn del Vidre, 12-22 cantonada amb C. Llibertat, 93-101 (783/2018) 

27. Id. per XXXXXX, per arranjar façana de l’edifici, al C. Lourdes, 27 (784/2018) 

28. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Correu, 70 02 (786/2018) 

29. Id. per BANCO SABADELL, SA, per netejar i desbrossar la parcel·la, al C. Falç, 64 
(787/2018) 

30. Id. per PENYA BARCELONISTA, arranjar i pintar la façana, a la Rbla. Josep Antoni 
Vidal, 8 (788/2018) 

ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

fruiteria a la plaça de Sant Antoni, 2. (102/18-eact) 
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2- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 
activitat de tapisseria al carrer Col.legi, 17, bxs.2. (110/18-eact) 

 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per  XXXXXX, per instal·lar una 

activitat de venda de roba i complements al carrer Sant Gregori, 2, bxs.1. (113/18-
eact) 

 
4- Declaració responsable de FINQUES PAU PASCUAL, SLU, per instal·lar una oficina 

de gestió i administració de finques a la rambla Salvador Samà, 17, B, bxs.2. 
(104/18-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per ZIO ENGINY SOLUCIONS 

TECNIQUES, SL, per instal·lar un magatzem i muntatge de quadres elèctrics a la 
rambla dels Països Catalans, 18, nau 47. (136/18) 
 

6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per SALTRIMAR AIRSPORTS, SL, per 
instal·lar una activitat de llits elàstics a la rambla dels Països Catalans, 18, nau 31. 
(138/18-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE NOM 

 
7- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per canviar de nom un bar 

al carrer de Josep Coroleu, 1, bxs. (176/18) (activitat existent) 
 

8- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per canviar de nom un bar a 
la rambla de la Pau, 19. (179/18-eact) 

 
9- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX per canviar de nom  un bar 

al carrer Xoriguer, 11. (169-18-eact) 
 

10- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per canviar de nom un bar 
al carrer Doctor Zamenhof, 1. (172/18-eact) 

 
11- Comunicació prèvia presentada per XXXXXX, per canviar de nom una farmàcia a 

l’avinguda de Francesc Macià, 122. (165/18-eact) 
 

12- Comunicació prèvia presentada per XXXXXX, per canviar de nom una carnisseria al 
carrer Francesc Moragas, 1. (178/18-eact) 

 
13- Comunicació prèvia presentada per ALSIVINU, SL, per canviar de nom una activitat 

de venda d’alimentació al carrer de Josep Coroleu, 105, bxs.2. (158/18-eact) 
 

14- Comunicació prèvia presentada per XXXXXX, per canviar de nom un taller de 
reparació de vehicles automòbils a la rambla de Jose Antoni Vida, 17. (160/18eact) 
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28. SERVEIS JURÍDICS D’URBANISME. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL 
PLA ESPECIAL PER A L’ADEQUACIÓ DE LA MASIA ALONSO COM A 
ALLOTJAMENT RURAL. NÚM.EXP. 000091/2017-URB 

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

“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial per a l’adequació de la Masia Alonso 
com a allotjament rural, promogut pel Sr. A. T. B., de conformitat amb l’informe favorable 
de l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, amb la 
condició de la presentació, abans del tràmit d’aprovació provisional, d’un document que 
incorpori l’ampliació de l’estudi d’impacte i integració paisatgística en compliment de les 
prescripcions establertes per l’informe urbanístic i territorial emès per la CTUB, en el 
sentit d’acreditar que la construcció d’una piscina natural aprofitant el desnivell entra la 
plataforma de la masia i els camps de conreus (2 m) comporta els mínims moviments de 
terres. 

 
SEGON.- Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els altres documents urbanístics incorporats a 
l’expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera publicació 
obligatòria, així com efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, 
d’acord amb el que estableix el document de referència ambiental propi d’aquest 
expedient, en els mitjans i termes previstos legalment. 

D’acord amb la disposició addicional desena del TRLUC, els terminis per a la tramitació i 
la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística 
establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o 
parcialment amb el mes d’agost. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si s’escau, 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini establert legalment.    
 
TERCER.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 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. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).  
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat en l’expedient.”.  
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PROJECTES I OBRES 
 
29. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA 

LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “ INSTAL·LACIÓ 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: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar  l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres   “Instal·lació de gespa 
artificial al camp annex 2 de l’estadi de futbol Alumnes Obrers “ que es tramitarà 
segons el procediment obert simplificat,   amb  un pressupost de tres-cents noranta-nou 
mil nou-cents vuitanta-dos euros amb trenta-tres cèntims 399.982,33€ (330.563,91€ 
més  69.418,42€ de l’IVA).    
 
Segon.-  Aprovar la licitació pel procediment obert simplificat  per a l’adjudicació de les 
esmentades obres i publicar l’anunci corresponent.   
 
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec, quant a 162.475,00€ a la partida 
50,3420,62200 (Inv. 2017) quant a 82.000,00€  amb càrrec a la partida 50.3420,62201 
(Inv. 2018) i quant a 155.507,33€ amb càrrec a la partida  33,3420,2279900 del vigent 
pressupost  del 2018. 
 
Quart .- Condicionar  l’adjudicació de les esmentades obres a l’aprovació definitiva del 
projecte i a l’existència de crèdit suficient per a fer front a la despesa.”.  
 
30. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 I ÚLTIMA A FAVOR DE  

TALIO, SL  PER  OBRES “MILLORA DESEMBOCADURA TORRENT DE SANT 
JOAN. FASE II”.  NÚM. EXP. 0000025/2016-PUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 i última  corresponent a treballs efectuats 
els  mesos d’abril, maig i juny de 2018, a favor de l’ empresa TRATAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS,SA  amb NIF A64966179 per les obres 
del projecte “Actuacions de millora desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II”, 
corresponent a la factura  nº  06 2018/06/42 per import de deu mil sis-cents seixanta-nou 
euros amb dos  cèntims  10.669,02€ (  8.817,37€ més  1.851,65 € de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.4590.61914  del vigent 
Pressupost Municipal.”. 
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MOBILITAT 
 
31. APROVAR EL PLA DE PAGAMENT DELS COSTOS DERIVATS DE LA 

SIGNATURA DEL CONVENI D’INTENSIFICACIÓ I MILLORA DE LA 
PRESTACIÓ DE LA LÍNIA DE BUS INTERURBANA VILANOVA-SITGES.                  
NÚM. EXP. 000648/2018-SVI  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER. Aprovar els imports corresponents als costos derivats del Conveni de 
col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú relatiu a les condicions d’intensificació i millora de la prestació de la línia 
interurbana Vilanova i la Geltrú–Sitges, de la concessió del servei regular de transport 
de viatgers per carretera de Vilanova i la Geltrú–Vilafranca del Penedès (V-GC-18). 

 
Import corresponent al període d’octubre a desembre de l’any 2016: 191.535,47 €, amb 
pagaments mensuals de 63.845,17 €/mes. 
Import corresponent a tot l’any 2017: 827.205,65 €, amb pagaments mensuals de 
68.933,80 €/mes. 
Import corresponent a tot l’any 2018: 882.766,30 €, amb pagaments mensuals de 
73.563,86 €/mes. 
 
La suma d’aquests imports és 1.901.507,42 €, del qual la quantitat de 1.312.996,51 €, 
s’assumirà a càrrec de la partida 54.4411.47900 Transferències a empreses de 
transport, del pressupost de 2018. La resta de la quantitat s’assumirà a càrrec del 
pressupost del 2019. 
 
SEGON. Aprovar el següent Pla de pagaments a l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) de Barcelona, amb CIF: P5890049I, relatiu als costos derivats del Conveni de 
col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, tenint en compte el crèdit disponible per assumir el deute generat amb la 
signatura de l’esmentat Conveni: 
 
- Juliol de 2018:  Pagament de 191.535,47 €, corresponent al deute de l’any 

2016. 
- Agost de 2018:  Pagament de 275.735,20 €, corresponent al deute del primer 

quadrimestre de l’any 2017. 
- Setembre de 2018:  Pagament de 275.735,20 €, corresponent al deute del segon 

quadrimestre de l’any 2017. 
- Octubre de 2018:  Pagament de 275.735,20 €, corresponent al deute del tercer 

quadrimestre de l’any 2017. 
- Novembre de 2018:  Pagament de 147.127,72 €, corresponent al deute de gener i 

febrer de l’any 2018. 
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- Desembre de 2018:  Pagament de 147.127,72 €, corresponent al deute de març i 
abril de l’any 2018. 

 
Aquests pagaments suposen la suma total de 1.312.996,51 €.”. 
 
HABITATGE 
 
32. APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DE L’ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ 

D’AJUNTAMENTS I ENTITATS AMB INTERÈS EN L’ADQUISICIÓ 
D’HABITATGES PROVINENTS DEL DRET DE TANTEIG I RETRACTE 
MITJANÇANT UNA LÍNIA DE PRÉSTECS BONIFICATS. NÚM. EXP. 
677/2018/eAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la sol·licitud de subscripció  de l’Acord Marc per a l’adhesió 
d’ajuntaments i entitats socials amb interès en l’adquisició d’habitatges provinents dels 
tanteig i retracte mitjançant una línia de préstecs bonificats, així com també la sol·licitud 
de l’accés a l’entorn web de les persones de l’Oficina Local d’Habitatge que determini la 
cap de servei. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que se celebri. 
 
Tercer.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la present resolució. 
 
 
 
Punts a tractar en Sessió Pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
33. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS.ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER 
ACREDITAR QUE NO HAVIA TRAMITAT LA CORRESPONENT LLICÈNCIA 
PER CAUSES NO IMPUTABLES A ELLA, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 
DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, EN DATA  10/05/2017.                                          
NÚM. EXP. 000088/2018-UES 

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



 

 
 

 
 
 

26 
 
 
 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX . 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.”. 
 
34. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.501 € 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS 
SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 11/05/2017. NÚM. EXP. 000094/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil 
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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.”. 
 
35. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ I DESLLIGAT, EN DATA 18/04/2017. 
NÚM. EXP. 000096/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil 
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’OrdenançaMunicipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades és de dos mil dos cents 
cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
36. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1, 11.3 I 50.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, 
 PER NO ATENDRE REQUERIMENT EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS I PERQUÈ EVITÉS QUE ANESSIN 
SOLTS PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 08/11/2017.  NÚM. EXP. 000117/2018-
UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 11.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, el total de les sancions imposades és de mil vuit cents dos euros (1.802 
€). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de les sancions imposades. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CNQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
37. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ I DESLLIGAT, EN DATA 14/05/2017. 
NÚM. EXP. 000119/2018-UES. 

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

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, EN DATA 17/05/2017. NÚM. EXP. 
000120/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
39. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, EN DATA 24/08/2017. NÚM. EXP. 
000125/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil 
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
40. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 3.377€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ I DESLLIGAT, EN DATA 30/08/2017. 
NÚM. EXP. 000148/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de dos mil 
dos cents cinquanta-un euros (2.251 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cent 
vint-i-sis euros euros (1.126 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres 
mil tres cents setanta-set euros (3.377 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
41. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA 
DE TINENÇA D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE MORRIÓ I DESLLIGAT PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
21/09/2017. NÚM. EXP. 000195/2018-UES. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
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QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 

 
42. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR EL RECURS 

DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 05/06/2018, A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, 
PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA EN DATA 03/05/2017. 
NÚM. EXP. 000036/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX, en representació de la persona titular del DNI XXXXXX, perquè fetes les 
comprovacions oportunes el gos no és de raça potencialment perillosa i per tant no 
requereix la tinença de cap llicència. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
43. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR 

TOTALMENT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER HAVER-LI ATORGAT UNA AMPLIACIÓ DE 
TERMINI PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ  PERTINENT REFERENT AL 
SEU GOS POTENCIALMENT PERILLÓS.  NÚM. EXP. 000211/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX, per haver-li atorgat una ampliació de termini per presentar la 
documentació pertinent referent al seu gos potencialment perillós. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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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 han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
INTERVENCIÓ 
 
44. APROVAR UNA BESTRETA REINTEGRABLE A PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, SAM.  NÚM. EXP. 47/2018/eINT 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Concedir a la societat municipal PIVSAM una bestreta reintegrable per import 
de 171.444.- euros per fer front al pagament a l’Agència Tributària de les actes 
d’inspecció derivades de liquidacions d’IVA. 
 
SEGON. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació de despeses  90.9340.82090    del 
pressupost vigent. 
 
TERCER. La bestreta serà reintegrada a l’Ajuntament en el moment que la societat 
disposi d’efectiu de resultes de l’alienació del seu patrimoni.”. 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
45. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE 
L’IMAGINARI. NÚM.EXP. 343/2018/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Cercavila de 
l’Imaginari el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
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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 ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ DE LA CERCAVILA DE L’IMAGINARI  
Data:  
 
24 de juliol de 2018 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  

− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
4.500,00€. 

− Emmagatzemar correctament el material i vestuari de la Cercavila. 
− Facilitar els espais d’assajos.  
− Facilitar el suport en el muntatge, desenvolupament i desmuntatge de la 

Cercavila, sempre amb els terminis marcats. 
− Garantir la celebració de l’activitat inclosa en el programa de la Festa Major, 

tot autoritzant la celebració del l’activitat. 
 
� Per part de l’ENTITAT 
 
Organitzar la Cercavila de l’imaginari 2018 dins els actes de la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú , el dia 6 d’agost a la tarda. 
� L’organització haurà de disposar del corresponent permís municipal per a la 
celebració del l’activitat. 
� Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure el 
muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
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� Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
� Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura 
de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda cultural 
de la ciutat. 
� Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
� Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 
establerta. 
� Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
� 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. 
 
Vigència: 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
quatre mil cinc-cents euros (4.500,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48915 de Subvenció Associació Cercavila de l’Imaginari. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
46. APROVAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA PREVISTA A LES 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT SARDANISTA 
DANSAIRES VILANOVINS- COORDINADORA SARDANISTA. NÚM. EXP. 
433/2018/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat  Sardanista Dansaires 
Vilanovins-Coordinadora Sardanista de Vilanova i la Geltrú 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 
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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 ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS-COORDINADORA SARDANISTA DE 
VILANOVA I LA  GELTRÚ. 
Data: 
 
  24  de   juliol   de 2018 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat. 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament 
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
4.300,00€. 

− Facilitar el suport en el muntatge, desenvolupament i muntatge de les ballades i 
concerts de sardanes, sempre amb els terminis marcats. 

-     Garantir la celebració de l’activitat tot autoritzant la celebració de l’activitat.  
 
 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de cobla que 

es realitzen dins la programacio de la Coordinadora Sardanista. 
 
− 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. 
 
− Sol·licitar l’activitat i infraestructura necessària, com a mínim un mes abans de l’acte 

per preveure el seu muntatge.  
 
− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
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− 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. 
 
− Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
 
− Posarà la seva seu pròpia a disposició de les entitats que ho necessitin, sempre i 

quan amb dues parts arribin a acords d’utilització.  
 
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
quatre mil tres-cents euros (4.300,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48913 de Subvenció Coordinadora Sardanista de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
47. APROVAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DEL DRAC DE LA GELTRÚ. NÚM.EXP. 480/2018/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Associació 
d’Amics del Drac de la Geltrú el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 



 

 
 

 
 
 

37 
 
 
 
 

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 ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL DRAC DE LA GELTRÚ. 
Data: 
  24  de   juliol   de 2018 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat. 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament 
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
2.000,00€. 

− Facilitar el espais a la via pública i de les activitats complementàries. 
− Garantir la celebració de l’activitat inclosa en el programa de la Festa Major, tot 

autoritzant la celebració de l’activitat. 
− Tramitar la sol.licitud d’acte de foc. 
� Per part de l’ENTITAT 
 

 
 
− Organitzar l’exposició, exhibició i actes relacionats amb el projecte 40 anys 40 

bèsties. 
− Col.locar, en la mesura de les seves possibilitats, ia peteció 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. 
− Ferconstar de forma específica, la col.laboració de l’Ajuntament, amb el seu logotip 

seguint el seu llibre d’estil. 
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− Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidora 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. 
− 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 vestiari o entremès. Així com vetllar per la 
idoneïtat de les formacions musical 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 deneracional en el ball. 

 
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
dos mil euros (2.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48917 de 
Subvenció Associació d’Amics del Drac de la Geltrú. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
48. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP.  482 /2018/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Cultural 
Desperta! el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
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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 L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA JGL DE DATA 24 DE JULIOL DE 2018 PER A 
L’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DE LA XII MOSTRA DE CANÇÓ D’AUTOR – 
ATEVEU 2018 
Data:  
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
L'objecte del present conveni és establir les condicions per a l’execució i 
desenvolupament de la subvenció atorgada per la JGL de data 24 de juliol de 2018 
per a l’organització i execució de la XII Mostra de cançó d’autor – ATEVEU 2018. 
Drets i Obligacions: 
 

� Per part de l’Ajuntament  
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
2.000,00€. 

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

i condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el 
muntatge d’infraestructures. 

 
− Material USM sol·licitat: 
 

� 2 casetes (1 coberta i 1 descoberta). 
� 4 taules. 
� 300 cadires. 
� 4 tanques. 
� 5 bidons. 
� 1 punt de connexió elèctrica.  
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� Per part de l’ENTITAT 
− Organitzar la XII Mostra de Cançó d’Autor – Ateveu 2018 per tal de difondre la 

cançó d’autor els dies 7 i 8 de setembre de 2018 a la Plaça de l’Assumpció de 
Vilanova i la Geltrú. Fent-se càrrec de: 

 
- La contractació artística i tècnica. 
- Disseny i impressió del programa. 
- Document de mesures d’autoprotecció. 
- Liquidació a SGAE. 
-  

− Complir la programació i els horaris presentats:  
 

� Divendres 7 de setembre de 21:30 a 02:00h 
 

o Ell Sol 
o Guiem Soldevila 
o Lu Rois i Roc Casagran 

  
� Dissabte 8 de setembre de 21:30 a 02:00h  

 
o Pau Blanc 
o Alidé Sans 
o La Portàtil FM  

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

preveure el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 

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

 
− Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre 
sota l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total 

dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció 
 

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
− Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
Vigència: 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2018. 
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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 de dos mil 
euros (2.000,00€), amb càrrec a la partida 31.3341.48908, Subvenció Associació 
Cultural Desperta! . 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.32 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                             Marcel·lí Pons Duat 
 


