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PROPOSTA 
 
 
 
 

Identificació de l’expedient 
Núm.Exp. 000032/2014-DES 

 

 
 

APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I SITBACK PRODUCCIONS 
SL  PER  A  LA  CELEBRACIÓ  DEL  “VIDA  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE 

                     VILANOVA I LA GELTRÚ”
 

Relació de fets 
 

Atès que durant els últims deu anys l’Associació La   Medusa, ha vingut organitzant 
amb la col·laboració de l’Ajuntament el festival de música Faraday, en l’espai del Moli 
de Mar, convertint-se en un referent en la música del nostre país a la vegada que ha 
estat un important element  de promoció de la nostra ciutat. 

 
Aquest any 2014 es vol donar un pas endavant i pretén convertir el festival Faraday en 
tot un referent internacional de la música al nostre país. 

 
A  tal  fi  s’ha  constituït  la  societat  Sitback  Produccions  SL,  hereva  de  l’associació 
Medusa per organitzar el festival rebatejat amb el nom de VIDA Festival Internacional 
de Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquest  festival  es  dura  a  terme  en  les  instal·lacions  exteriors  de  la  Masia  d’en 
Cabanyes i el Molí de Mar, emplaçaments que pel seu entorn i per les seves 
característiques, ubicació, connexions, superfície, etc., permeten encabir un 
esdeveniment com aquest. 

 
L’Ajuntament junt amb el Consell Comarcal, consideren aquesta activitat com un 
esdeveniment cultural de caràcter musical amb projecció internacional, que enforteix el 
conjunt d’actes, actuacions i celebracions del  calendari festiu, cultural i estival de 
Vilanova i la Geltrú, i que en paral·lel pot comportar una important repercussió positiva 
per a d’altres sectors del municipi (hotels, restaurants, etc.). 

 
Es tracta, doncs, d’una iniciativa que enriqueix, cobreix i aporta una major varietat 
cultural al municipi, motiu pel qual aquest Ajuntament, junt amb el Consell Comarcal 
volen col·laborar facilitant l’ús d’espais municipals necessaris per dur a terme el VIDA 
Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú. 

 
A tal fi es signarà un conveni a tres parts entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 
Consell Comarcal del Garraf i l’empresa Sitback Produccions SL, per tal de organitzar 
el VIDA Festival, atenent a la seva singularitat i el seu interès econòmic i social per a la 
ciutat , motius suficients pel que es pugui donar suport a la organització del festival tan 
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a nivell d’adequacions d’espais com de poder atorgar una aportació econòmica per al 
compliment dels seus fins. 

 
Tot plegat, contribuint positiva i activament en fomentar i vetllar per l’interés públic dels 
ciutadans en la cultura i el lleure, sota la base de les competències municipals pròpies 
que  aquest  Ajuntament ostenta d’acord amb l’article  66.3  n)  del  Decret  Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

 
Es compleixen tots els requisits establerts en el document de donació de data 14 de 
maig de 1975 a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels bens que composen 
la finca de la Masia d’en Cabanyes, on es preveu realitzar el festival, Així com  tots els 
usos que aquest document indica i també es compleixen els acords del document de 
data 31 de juliol de 1998 de cessió d’ús a favor del Consell Comarcal del Garraf de 
l’esmentada finca. 

 

 
 

Fonaments de dret 
 

Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim 
Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
I l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i article 66 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 

 
I els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions pel que fa a la concessió directa de subvencions. 

 
I l’article 118 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 
I l’ordenança municipal reguladora de subvencions, publicada al BOPB de 20 de març 
de 2007. 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

 
 
 
 
 

ACORD 
 
 
 
 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal 
del Garraf i Sitback Produccions SL per a la celebració del VIDA Festival Internacional 
de Vilanova i la Geltrú 
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SEGON.   L’Ajuntament  assumeix  l’execució   i   el   cost   econòmic   de   les   obres 
d’adequació per al seu òptim ús i manteniment, dels diferents espais, i per la  promoció 
i difusió de la marca de ciutat, “Vilanova i la Geltrú. Porta al Mediterrani “amb un cost 
total de 121.576 €, amb càrrec a les partides següents: 

 
31.330.21201 Manteniment d’equipaments (Cultura) per import de 18.807 € 

10.430.2260201 Accions Promoció Econòmica per import de 18.807 € 

Pressupost d’Inversions: 
 

                     - fosa sèptica Masia d’en Cabanyes  28.000 € 
 

- manteniment instal·lacions municipals 20.962 € 
 
 

- amortització de ciutat 35.000 € 
 
 

TERCER. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura dels documents necessaris per a 
l’execució del conveni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENI  ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I SITBACK PRODUCCIONS SL 
PER A LA CELEBRACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ” 

 
 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia xxxxxxxx, es reuneixen, 
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D’una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en 
representació d’aquest   i assistida pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, 
secretari d’aquesta corporació, facultats per a aquest acte per acord xxxxxxx 
de data xxxx 

 
D’altra part, el senyor JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, amb el NIF 52.423.393E, en 
qualitat  de  president del  Consell  Comarcal del  Garraf,  amb  CIF número 
P5800020I,  assistit  per  la  senyora  MARIA  ISABEL  GARCIA  GIMÉNEZ, 

                           degudament autoritzats per a aquest acte.
 

D’altra part, el senyor DANIEL POVEDA FERNÁNDEZ, amb número 
passaport AAB594728, en qualitat d’administrador únic de l’empresa 
SITBACK PRODUCCIONS SL, amb el CIF B66014218, segons document 
notarial de data 5 d’abril de 2013. 

 
 
 
 

MANIFESTEN 
 
 
 
 

Durant els últims deu anys l’Associació La  Medusa, ha vingut organitzant 
amb  la  col·laboració  de  l’Ajuntament  el  festival  de  música  Faraday,  en 
l’espai del Moli de Mar , convertint-se en un referent en la música del nostre 
país a la vegada que ha estat un important element   de promoció de la 
nostra ciutat. 

 
Aquest any 2014 es vol donar un pas endavant i pretén convertir el festival 
Faraday en tot un referent internacional de la música al nostre país. 

 
A tal fi s’ha constituït la societat Sitback Produccions, hereva de l’associació 
Medusa per organitzar el festival rebatejat amb el nom de VIDA Festival 
Internacional de Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquest festival es dura a terme en les instal·lacions exteriors de la Masia 
d’en Cabanyes i Molí de Mar, emplaçaments que pel seu entorn i per , per 
les seves característiques, ubicació, connexions, superfície, etc., permeten 
encabir un esdeveniment com aquest. 

 
L’Ajuntament junt amb el Consell Comarcal, consideren aquesta activitat 
com un esdeveniment cultural de caràcter musical amb projecció 
internacional, que enforteix el conjunt d’actes, actuacions i celebracions del 
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calendari festiu, cultural i estival de Vilanova i la Geltrú, i que en paral·lel pot 
comportar una important repercussió positiva per a d’altres sectors del 
municipi (hotels, restaurants, etc.). 

 
Es tracta, doncs, d’una iniciativa que enriqueix, cobreix i aporta una major 
varietat cultural al municipi, motiu pel qual aquest Ajuntament, juntament 
amb el Consell Comarcal  volen col·laborar facilitant l’ús d’espais municipals 
necessaris per dur a terme el VIDA Festival Internacional de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
Tot plegat, contribuint positiva i activament en fomentar i vetllar per l’interés 
públic dels ciutadans en la cultura i el lleure, sota la base de les 
competències municipals pròpies que aquest Ajuntament ostenta d’acord 
amb l’article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
Es compleixen tots els requisits establerts en el document de donació de 
data 14 de maig de 1975 a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels 
bens que composen la finca de la Masia d’en Cabanyes, on es preveu 
realitzar el festival, Així com   tots els usos que aquest document indica i 
també es compleixen els acords del document de data 31 de juliol de 1998 
de cessió d’ús a favor del Consell Comarcal del Garraf de l’esmentada finca 

 
En virtut de tot el que precedeix, les parts signatàries, reconeixent-se 
mútuament plena capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, 
formalitzen el següent conveni segons els següents, 

 
 
 

PACTES 
 
 
 

Primer- Sitback Produccions SL es compromet a organitzar i a portar a 
terme el Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú, els dies 3, 4, 5 i 6 
de juliol del 2014  en els espais municipals de la Masia d’en Cabanyes i el 
Molí de Mar, així com en altres espais del municipi. 

 
 
 
 

Segon- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf 
consideren  aquesta  activitat  com  una  iniciativa  que  enriqueix,  cobreix  i 
aporta  una  major  varietat  cultural  al  municipi,  d’acord  amb  el  que  es 
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fonamenta als antecedents del present conveni, i volen col·laborar facilitant 
l’ús d’espais municipals adequats per a tal fi. 

 
Per això, es comprometen a facilitar l’espai de la Masia d’en Cabanyes, el 
Molí de Mar així com la Zona esportiva, per celebrar-hi el Vida Festival 
durant els dies necessaris pel muntatge, celebració del festival i 
desmuntatge. Pel que fa l’edició de 2014: 

 
- Masia en Cabanyes: del dimecres 25 de juny fins al dijous 10 de juliol, 

ambdós inclosos. 
- Molí de Mar: del 2 al 4 de juliol, ambdós inclosos. 
- Zona esportiva més espais annexes al Camp de futbol Municipal, del 

dilluns 30 de juny al dimecres 9 de juliol, ambdós inclosos. 
 

En les successives edicions, la cessió dels espais es produirà durant els 
mateixos dies amb anterioritat i posterioritat a les dates del festival. 

 
Pel que fa als compromisos que assumirà l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  per  a  la  celebració  dels  actes  de  publica  concurrència  del  Vida 
Festival dins dels espais abans esmentats, són els següents: 

 
- Cessió gratuïta de l’ús de l’espai de la Masia d’en Cabanyes juntament 

amb el Consell Comarcal que es el titular de la seva gestió,  per fer els 
diferents concerts i esdeveniments de pública concurrència programats 
dins del  festival, segons acord entre Sitback Produccions SL i el Consell 
Comarcal del Garraf. 

- Cessió gratuïta de l’ús de l’espai del Moli de Mar per dur a terme els 
concerts i esdeveniments de pública concurrència programats dins del 
festival . 

- Cessió gratuïta de la zona esportiva situada entre l’estadi de futbol i el 
Pavelló  del  Garraf,  per  a  la  instal·lació  de  la  zona  d’acampada  del 
festival. Dins d’aquesta  cessió  gratuïta  s’inclou  també  cedir l’ús dels 
vestuaris. 

 
En aquest sentit, amb caràcter previ a l’esdeveniment,   l’Ajuntament 
assumeix l’execució i el cost econòmic de les obres d’adequació per al seu 
òptim ús i manteniment d’ara en endavant,  relacionats a continuació en els 
diferents espais a fi de què es pugui desenvolupar el VIDA FESTIVAL amb 
les adequades garanties de seguretat, mobilitat i accessibilitat 

 
 
 
 

1.- Treballs de reparació i adequació a l’espai de la Masia d’en Cabanyes: 
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Treballs de reparacions diverses dins de l’àmbit del recinte de la Masia d’en 
Cabanyes. 

 
1.1.-Construcció d’una sortida i entrada de vehicles per la zona oest de 4 
m d’amplada i que servirà de sortida d’emergència de les activitats que 
es puguin fer en el futur dins d’aquest recinte 

 
1.2.-Reparació de la tanca perimetral de pedra, així com substitució de la 
part de la tanca de simple torsió malmesa 

 
                                   1.3.-Substitució de la fosa sèptica de la zona de picnic 

1.4 -Adequació dels terrenys del bosc, amb una esbrossada i sanejament 
de l’arbrat, l’eliminació de tots els arbres caiguts i una tala selectiva, així 
com una recuperació dels camins interns existents en tot el recinte de la 
masia 

 
1.5.-Adequació i esbrossada de la zona situada en l’espai de les antigues 
carpes 

 
Aquests treballs tenen un cost estimatiu de 50.000 €. 

 
 
 
 

2.- Adequació dels camins a l’entorn de la Masia d’en Cabanyes: 
 

2.1.- Adequació del tram de camí Ral, que va des de la “Finca de los 
Toros” fins la fàbrica Megadine, per un import estimatiu de 21.876 € 

 
 
 
 

3.- Adequació zones d’aparcament: 
 

3.1.- Adequació dels solars municipals del carrer Torre de l’Onclet, amb 
un cost estimatiu de 1.890 € 

 
 
 
 

4.- Necessitats específiques Via Pública i Mobilitat: 
 

4.1.- Instal·lar l’aparcament de bicicletes, per import estimatiu de  3.338 € 
 

4.2.- Dur a terme la senyalització dels recorreguts cap a la Masia d’en 
Cabanyes, per import estimatiu de 3.600 € 



 

Document electrònic
Codi de verificació: 10247146134323634030

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

 

 

 
Àrea de Promoció de la Ciutat 

 

Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme 
 
 
 
 
 
 

5.- Aportació econòmica 
 

5.1.- Fer una aportació econòmica de 18.807 €, amb càrrec a la partida 
de Promoció econòmica dins de les accions de promoció de ciutat en 
concepte d’esponsorització,   promoció i difusió de la marca de ciutat, 
“Vilanova i la Geltrú. Porta al Mediterrani “, entesa dins del context d’un 
esdeveniment de gran repercussió mediàtica, (el logotip de la marca serà 
facilitat pel Servei de Comunicació i Premsa). 

 
 
 
 

6.- Altres aportacions : 
 

6.1.- Fer difusió del Vida Festival a través dels mitjans dels que disposi 
l’Ajuntament. 

 
6.2.- Vetllar que no hi hagi cap obstacle (a l’exterior del recinte) i a les 
sortides  d’emergència de  la  Masia  d’en  Cabanyes  i  el  Molí  de  Mar, 
durant el festival. 

 
6.3.-En  el  cas  de  la  Masia  d’en  Cabanyes,  ordenar  el  trànsit  i 
l’aparcament en tota la zona del polígon de la Masia d’en Frederic. A la 
zona del Molí de Mar, limitar a professionals i veïns el pas a la pujada de 
Sant Cristòfol. 

 
6.4.- Dur a terme muntatge per la USM d’un escenari de 10x8 m2 que 
s’instal·larà a la Masia d’en Cabanyes i un altre de 6 x 4 m2 al Moli de 
Mar 

 
6.5.- Instal·lar en la Zona esportiva destinada a l’acampada contenidors 
de brossa que siguin necessaris. 

 
6.6.- Aportació  tapacables 

 
6.7.- Aportació de tanques perimetrals 

 
6.8.- Aportació de casetes portàtils 

 
6.9.- Assumirà el cost de la il·luminació dels trams de camins que ho 
requereixin: Tram Masia Sardà a Masia d’en Cabanyes, camí Vell de la 
Masia d’en Cabanyes,  i tram de camí “Finca de los Toros” fins la fabrica 
Megadine. 
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6.10.- Assumirà el cost de consergeria complementaria a la municipal, en 
totes les instal·lacions i espais on es desenvolupa el festival. 

 
6.11.- Assumirà el cost de les hores extres que es realitzin pel personal 
municipal següent: 

 
6.11.1- Hores extres del personal de la Policia Local per garantir el 

control dels accessos i en els aparcaments dels espais utilitzats. 
 

6.11.2.- Hores extres dels conserges municipals durant els dies del 
festival així com durant els muntatges i desmuntatges dels diferents 
espais: Masia d’en Cabanyes, Moli de Mar i zona esportiva 

 
6.11.3..- Hores extres de personal de les brigades municipal 

 
6.11.4.-  Consergeria del Molí de Mar durant la Festa Inaugural així com 
durant els muntatges i desmuntatges. 

 
Totes aquestes despeses estan valorades en 22.065 € 

 
El cost total de la realització de l’acte objecte d’aquest conveni, detallat ens 
els  apartats  1  a  6,    es  valora  per  part  de  l’Ajuntament  en  121.576  €, 
impostos inclosos, que seran assumits per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i en cap cas es superarà aquest quantitat. 

 
 
 
 

Tercer-   El Consell Comarcal del Garraf, com a administració gestora de 
l’espai de la Masia d’en Cabanyes en virtut del conveni signat amb 
l’Ajuntament el 31 de juliol de 1998, considera també aquest esdeveniment 
com una activitat que contribueix positiva i activament en enriquir, cobrir i 
aportar una major varietat cultural al municipi, per la qual cosa cedirà a 
Sitback Produccions SL els espais que envolten l’edifici per la celebració del 
festival així com la pròpia Masia per a tasques exclusives de producció amb 
les condicions que estableixi el propi Consell Comarcal, per la qual cosa 
signaran un conveni propi. 

 
 
 
 

Quart- Sitback Produccions SL haurà de complir amb els requisits i 
condicions previstos als articles 108 i següents i concordants del Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) pel que fa al desenvolupament d’espectacles públics o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, als efectes de poder disposar 
de la preceptiva llicència municipal, prèvia a l’inici del festival, en els termes 
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previstos en els esmentats preceptes i prèvia tramitació del procediment 
administratiu corresponent, així com acreditar el compliment de la normativa 
que li resulti d’aplicació prevista en l’Ordenança Reguladora del Soroll i les 
Vibracions, en especial el seu article 16, aplicable entre d’altres, als 
espectacles musicals a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a 
l’aire lliure. 

 
Així, en compliment amb la normativa abans assenyalada, Sitback 
Produccions SL haurà de disposar del preceptiu Estudi Acústic que exigeix 
l’article 111 g) del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, 
havent de complir amb les condicions i requeriments que a tals efectes es 
puguin determinar per l’Ajuntament, així com les que es derivin de 
l’ordenança de soroll i vibracions vigent en el municipi. 

 
A més, Sitback Produccions SL es compromet a fer un seguiment continu i 
permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi acústic, per 
garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del soroll i les 
vibracions, tot instal·lant un limitador enregistrador instal·lat i validat per una 
EPCA  i  aplicant les condicions i mesures correctores que es desprenguin 
de l’estudi acústic presentat. 

 
Per  donar  compliment  als  articles  108  i  següents  i  concordants  del 
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 
112/2010, de 31 d’agost) pel que fa al desenvolupament d’espectacles 
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari haurà de: 

 
- Disposar del personal de vigilància i control d’accés, 
- Disposar  de serveis automàtics de control d’aforament. 
- Disposar  dels  serveis  de  seguretat  i  dels  dispositius  d’assistència 

sanitària. 
- Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil. 
- Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza. 
- En el cas de servir aliments, acreditar el compliment de la normativa 

sanitària 
- Acreditar la legalització de la instal·lació elèctrica, i generadors. 

 
- Per dur a terme les activitats de pública concurrència programades en el 

VIDA FESTIVAL caldrà disposar dels següents informes favorables: 
o Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la 

Generalitat. 
o Informe favorable de la mobilitat i seguretat (Mossos) 
o Informe acústic que acrediti el compliment de l’ordenança municipal 

reguladora del soroll i les vibracions garantint els nivells establerts en 
l’article 16, realitzat “in situ” durant les actuacions. 
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- Així  com  haurà  de  disposar  de  totes  les  certificacions  pel  que  fa  a 
l’estabilitat de les estructures (escenaris, etc). 

 
 
 

Sitback Produccions SL haurà de disposar d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada ( EAMG) del festival. Aquest estudi es tramitarà 
conjuntament amb el projecte, se sotmetrà a informació pública i, 
posteriorment, a informe de l’Autoritat del Transport Metropolità. Les 
actuacions que contingui l’EAMG i no previstes en el present conveni les 
assumirà Sitback Produccions. 

                                 Sitback Produccions SL haurà de disposar d’un   Pla d’Autoprotecció en 
funció de l’aforament màxim previst en l’esdeveniment el qual haurà de ser 
validat per Protecció Civil e inserit en la plataforma Hermes. 

 
Sitback Produccions SL haurà de redactar i presentar els projectes que es 
requereixin per a la tramitació de la llicència extraordinària a que estan 
subjectes les activitats de pública concurrència del VIDA FESTIVAL. 

 
Caldrà presentar i tramitar llicència extraordinària per a les instal·lacions : 

 
- del recinte i les instal·lacions de la Masia En Cabanyes. 
- del recinte i de les instal·lacions del Moli de Mar. 
- del recinte de la zona d’acampada situada en la Zona esportiva. 

 
Sitback Produccions SL, haurà de obtenir tots aquells permisos que siguin 
necessaris per assolir aquesta legalització en el temps i forma adequada, 
tenint en compte la qualificació de bé cultural d’interès nacional (BCIN) de 
què gaudeix la Masia d’en Cabanyes i el seu entorn de protecció. 

 
Sitback Produccions SL, haurà de presentar tota la documentació i donar 
compliment dels requisits preceptius regulats en la normativa vigent sobre 
espectacles i activitats recreatives, aquesta serà comprovada pels tècnics 
municipals en el marc del procediment d’atorgament de la llicència 
corresponent, sense la qual Sitback Produccions SL no podrà dur a terme 
el festival ni cap de les seves activitats. 

 
Sitback  Produccions  SL  és  el  responsable  de  la  direcció  i  gestió  del 
festival, i durà a terme les següents accions segons llista no exhaustiva 
que es detalla a continuació, per garantir el desenvolupament del festival 
amb les adequades garanties de seguretat, mobilitat i accessibilitat. Per 
aquest motiu; es nomenarà un únic responsable o persona de contacte 
amb l’Ajuntament que: 



 

Document electrònic
Codi de verificació: 10247146134323634030

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

 

 

 
Àrea de Promoció de la Ciutat 

 

Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme 
 
 
 

- Haurà de facilitar tot el personal necessari i incloure el que exigeixi els 
grups que actuaran al Festival. 

 
- Disposarà de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 

(so i llum). 
- Disposarà d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, 

proves i concert. 
- Disposarà de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels 

grups i so/llum. 
- Contractarà els guardes de seguretat i/o vigilants jurats necessaris  per 

donar compliment al pla d’autoprotecció i d’evacuació als efectes de 
garantir a la vigilància de tot el Festival. 

- Disposarà d’una pòlissa assegurança de responsabilitat civil suficient per 
a la cobertura de les eventuals responsabilitats civils, penals i en general 
de tot ordre, que poguessin derivar-se del muntatge/desmuntatge i 
desenvolupament de tot tipus d’actes relacionats amb el Festival, com a 
mínim per l’import que assenyala la normativa aplicable. 

- L’assegurança de pluja en cas que es requereixi. 
- Disposarà dels generador/s o estació transformadora mòbil necessària 

per garantir l’abastament elèctric necessari en cada una de les 
instal·lacions . 

- Garantirà la neteja dels espais i de la recollida dels residus generats en 
cada un dels recintes utilitzats en el festival . En el cas del Molí de Mar, 
especialment, tenint cura de l’interior de la casa (sala de formació, cuina i 
menjador), així com dels jardins. En aquest sentit el festival vetllarà per 
la màxima separació i classificació de les deixalles que es produeixin. 
Caldrà tenir en compte aquesta qüestió de cara a habilitar els vehicles 
adequats per cadascuna de les fraccions. 

- Assumirà el cost del servei especial de autobusos llançadera per garantir 
la mobilitat dels assistents als diferents  recintes del Festival. 

- Assumirà  el  cost  de  l’adquisició  i  instal·lació  dels  aparca-bicis  que 
consideri necessaris la organització i als que no hagi pogut fer front 
l’Ajuntament. 

- També seran a càrrec seu els costos de: 
- Lloguer WC químics ( quantitat que anirà en funció dels projectes 

d’activitats dels diferents espais). 
- Neteja del clavegueram del Molí de Mar. 
- Adquisició de mobiliari oficina. 
- Lloguer de carretilles elevadors i cistelles. 
- Serveis de lampisteria. 
- Instal·lació     d’extintors     homologats     requerits     en     el     pla 

d’autoprotecció. 
 

- Disposarà del personal de vigilància necessari, tant per a les tasques de 
muntatge, desmuntatge, així com en el transcurs de tot el festival per 
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garantir la seguretat de tots els recintes del festival, incloses les àrees 
d’aparcament habilitades específiques per al festival. 

 
- Assumirà el cost dels serveis d’un hospital mòbil de campanya a la Masia 

d’en Cabanyes i ambulàncies a les diverses seus, segons dictamini el pla 
d’autoprotecció. 

 
- Assumirà el cost de la instal·lació dels provisionals elèctrics per procedir 

a la il·luminació de la zona  d’acampada 
 

- Assumirà la instal.lació i retirada de la senyalització de tipus informatiu 
especial  pel festival  així  com  la  senyalització  per  la  ubicació  de  les 
places d’aparcament i bicicletes. 

 
- Assumirà el cost de neteja de la zona esportiva, del Moli de Mar i de la 

Masia Cabanyes. 
 

- Assumirà el cost de la impressió, col·locació i retirada de banderoles per 
la ciutat. 

 
-  Assumirà  totes  les  despeses  que  es  puguin  derivar  per  garantir  el 

correcte desenvolupament del festival. 
 

- Sitback Produccions SL farà constar, en qualsevol tipus de material 
(cartells, programes de mà, anuncis, etc) editat per Sitback Produccions 
SL amb motiu del Vida Festival 2014, la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, amb la inserció del logotip de municipal, així com 
també el logotip de la Masia d’en Cabanyes. 

 
- Facilitarà a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i 
de tota aquella difusió que se’n faci. 

 
- Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió 
mitjançant la premsa. 

 
- Sitback Produccions SL facilitarà  en els actes de promoció i difusió del 
festival, tant en els previs com mestre duri l’esdeveniment, un punt 
d’informació sobre la ciutat de Vilanova i la Geltrú i les seves activitats, així 
com informació que es pugui facilitar mitjançant els seus mitjans digitals 

 
-Sitback Produccions SL facilitarà 20 acreditacions a l’Ajuntament i 5 
acreditacions al Consell Comarcal del Garraf, per raons protocol·làries. 

 
- Pagar els drets de SGAE dels concerts. 
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- Complirà amb   els requeriments tècnics establerts en les llicències 
d’activitat de cada un dels espais utilitats, amb els plans d’autoprotecció, 
així com els condicionats imposats per bombers de la Generalitat. 

 
-      garantirà l’aforament màxim permès en cada un dels espais 
- vetllarà per deixar lliures pel pas els espais de circulació cap a 

les sortides de emergència. 
- instal·larà tota la retolació d’evacuació per garantir els circuits i 

sortides d’emergència. 
 

-Serà responsable de tots i cada un d’aquests espais: Masia d’en 
Cabanyes, Moli de Mar i zona d’acampada (Parc Esportiu) durant els dies 
necessaris pel muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, així com en el 
transcurs de tots els concerts. 

 
-El Festival seguirà el següent horari durant el divendres i el dissabte: 
Obrirà portes el dijous dia 3 al Molí de Mar per la festa inaugural de 19:00h 
a 01:00h. Els dies 4 i 5 a la Masia d’en Cabanyes es celebraran les 
activitats centrals del Festival i ambdós dies obrirem portes a les 17:30h 
fins les 5:30h acabament de la música i a les 6:00h tancament del recinte. 

 
-Del 2 al 6 de juliol es produiran les proves de so i llum als diferents 
recintes. Els horaris es dissenyaran segons les necessitats que plantegi la 
producció tècnica del festival, garantint en tot moment les molèsties 
mínimes en el veïnat dels diferents recintes. 

 
 
 
 

Cinquè- Comissió de seguiment del conveni: 
 

Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present conveni, així 
com recollir altres propostes o iniciatives. 

 
La Comissió estarà integrada per: 

 
- Els regidors de Promoció Econòmica i de Cultura de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú o a qui deleguin. 
- El representant del Consell Comarcal del Garraf 
- El representant responsable d’organitzar el Festival. 
- Dos tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquesta  Comissió  serà  convocada  per  les  regidories  de  Promoció 
Econòmica i Cultura quan es cregui oportú. 
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Sisè- Modificacions del conveni 
 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per les 
dues parts. 

 
Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 

 
 

                            Setè- Incompliment del conveni 
 

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 

 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri 
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós- administratiu. Es considerarà que hi ha hagut 
desestimació presumpta quan hagin transcorregut tres mesos des de la 
presentació de la sol·licitud sense que hagi estat notificada la resposta 
expressa. 

 
Si s’escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de 
les mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 

 
 
 
 

Vuitè- Causes d’extinció del conveni 
 

El present conveni s’extingirà: 
 

1) Per compliment del seu objecte o expiració del seu termini. 
 

2) Per resolució, ocasionada per: 
 

a) incompliment, de conformitat amb el pacte setè. 
b) avinença de les parts signatàries. 
c) qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de 
determinar la resolució dels convenis i contractes administratius. 

 
Novè- Marc normatiu del conveni 
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Els pactes integrants d’aquest instrument constitueixen la llei del present 
conveni. 

 
 
 
 

Desè- Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents 
per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin 
suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
 
 
 

Onzè- Responsabilitat enfront tercers 
 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de 
les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a 
l’entitat o empresa executora material de les actuacions, en el cas que no 
quedi assumit per l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 

 
 
 
 

Dotzè- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni tindrà la vigència de la durada de l’esdeveniment a partir de 
la data de la seva signatura. Això no obstant, en el cas que l’empresa 
promotora del festival manifesti l’interés en organitzar-lo en edicions 
successives i en els mateixos emplaçaments es podrà renovar , fet   que 
serà objecte de la redacció d’un nou conveni entre les parts. 

 
Així mateix, tan l’Ajuntament com el Consell Comarcal del Garraf, es 
comprometen a no autoritzar la producció d’altres festivals de gran format i 
de la mateixa tipologia , al recinte de la Masia d’en Cabanyes en el termini 
màxim de cinc anys. 

 
 
 

I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i 
data assenyalats al començament. 

 
 
 
 

L’Alcaldessa                                              President Consell Comarcal del 
Garraf 
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Neus Lloveras i Massana                       Juan Luis Ruiz López 
 

 
 
 
 
 

Sitback Produccions SL                             La     secretària     del     Consell 
Comarcal del Garraf 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Poveda Fernández                      M. Isabel Garcia Giménez 
 

 
 
 
 
 

El secretari de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 

Isidre Martí Sardà 


