
 
 

 

1 
 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 DE JUNY DE 

2017 
 

Acta núm. 25 
 
Assistents: 
 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
                                               GLÒRIA GARCÍA PRIETO 

            TERESA LLORENS I CARBONELL 
            GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
            JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
           GISELA VARGAS I REYES 
             
     
           

SECRETARI GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), i la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE JUNY DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 
2017. 
 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DE LA 
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
BAR DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL GARRAF DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. EXP. NÚM. 000003/2014-CONT. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR de mutu acord la concessió pel període d’un any més (de l’1 
de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018) per un cànon anual de 4.000,00 € (no 
s’aplica IVA) 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a SALVAMENT CATALÀ, SL amb domicili a Rda. Sant 
Miquel de Segur, 80, 43882 Segur de Calafell i CIF B-65093957. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 

3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT PER 
INFRACCIÓ DE LA LLEI 3/2014, 19 DE FEBRER D’HORARIS COMERCIALS I 
MESURES PER A DETERMINADES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ AL 
ROMANDRE OBERT EN DATA 25/12/2016.   NÚM. EXP. 000016/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta del següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a H. Q., amb NIE XXXX, la sanció de multa de tres-cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 2.3 de la  Llei 3/2004, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, per romandre obert 
l’establiment el dia 25/12/2016 a les 20.30 hores.  
 
SEGON.    REQUERIR el senyor H. Q., amb NIE XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
Si presta la conformitat d’aquest resolució, s’aplicarà una reducció del 20% sobre 
l’import de la sanció si el pagament s’efectua efectivament amb un termini de 15 dies a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
 
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.”  

 
 

4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DE  EN MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT, AL 
NO ATENDRE EL REQUERIMENT DE L’OMIC. NÚM. EXPEDIENT  
000033/2017-UES. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a ENERGY SALUD S.C, amb NIF J5473793-7, la sanció de multa 
de cinc-cents euros (500 €) per infracció de l’article 331.6 a) del Codi de Consum de 
Catalunya, al no atendre els requeriments de l’OMIC.  
 
SEGON.   REQUERIR el senyor ENERGY SALUD S.C, amb NIF J5473793-7, 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat 
del pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. Per 
tal de poder fer efectiu el pagament amb la bonificació, es pot posar en contacte, en el 
termini indicat,  amb el departament de Gestió tributaria i recaptació al telèfon 
93.8140000 i se us farà tramesa d’una carta de pagament amb la qual podreu fer efectiu 
l’import reduït de la sanció.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 

 
 

5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL NIF XXXX,  PER DEIXAR CARTRÓ PROCEDENT DE 
L’ESTABLIMENT A LA VIA PÚBLICA FORA DE L’HORARI ESTABLERT, EN 
DATA 20/01/2017. NÚM. EXPEDIENT  00124/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta  el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
XXXX, en representació de la societat titular del NIF A0809945. 
 
SEGON. IMPOSAR a la societat titular del NIF A0809945, la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. ENVIAR a la societat titular del NIF A0809945 carta de pagament per import 
de cent vint euros (120 €), corresponent al 20% de reducció de l’import de la sanció. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
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6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES 
ESCOMBRARIES DINS D’UNA PAPERERA DE LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
09/11/2016. NÚM. EXP. 000072/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXX. 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART: COMUNICAR a la persona titular del DNI XXXX que el pagament de la sanció 
comportarà la terminació del procediment sens perjudici de presentar els recursos 
procedents, de conformitat amb l’article 104.3 de l’Ordenança de Mesures per 
fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ: NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot 
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.” 
 
 

7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER HAVER COMPLERT 
FAVORABLEMENT MESURES ALTERNATIVES PER INFRACCIÓ 
ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 13/02/2017. NÚM.  
EXP. 000128/2017-UES. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents: 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de tres-cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 25.4.a) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 38041896-B per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
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alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.” 
 
 
 

8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ PER DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS 
DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ AMB CARRER JOAN LLAVERIAS, EL 
DIA 6 D’OCTUBRE DE 2015.  EXP. NÚM. 120/15-REC.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no quedar 
acreditat el nexe causal entre el funcionament normal/anormal del servei públic i el dany 
sofert. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 

9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DURANT 
EL VOT DEL POBLE EL DIA 5 D’AGOST DE 2015.  EXP. NÚM. 125/15-REC. 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 

 
 

 
10.  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL 
CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2014. EXP. 
NÚM. 126/15-REC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor JOSEP M. CARRIÓN SERRANO, en representació de la senyora amb DNI 
XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 
 

11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FILTRACIONS 
D’AIGUA A LA RAMBLA DE LA PAU, 89, EL DIA 15 D’AGOST DE 2015. EXP. 
NÚM. 151/15-REC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada M. V. I., en representació d’ALLIANZ, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 

 
 

12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA SOFERTA 
DINS ELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL DE LA RAMBLA SANT 
JORDI, EL 15 D’ABRIL DE 2016. EXP. NÚM. 52/16-REC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 

 
 

13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER DANYS AL SEU 
VEHICLE RENAULT MEGANE AMB MATRÍCULA 2055 DCC, PER LA CREMA 
D’UNS CONTENIDORS AL CARRER JARDÍ AMB CARRER LEPANT, EL DIA 
14 DE MAIG DE 2016. EXP. NÚM. 57/16-REC. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 

14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA CORNISA DE 
L’EDIFICI DEL CARRER LLIBERTAT, 29, 1, PER L’ACCIÓ DE LES 
BRANQUES D’UN ARBRE, A PRINCIPIS DE JUNY DE 2016. EXP. NÚM. 
90/16-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
  
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no haver-se 
provat de forma inequívoca la relació de causalitat entre els danys reclamats i el 
funcionament normal o anormal dels serveis públics. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 

15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE RENAULT LAGUNA, 2992 
DCF, PER PART DE LA GRUA MUNICIPAL, AL A PLAÇA DEL CUBILOT, 2, 
EL DIA 1 D’AGOST DE 2015. EXP. NÚM. 99/16-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la senyora amb DNI XXXX, 
representada per l’advocat CARLOS PÉREZ ORTIZ, en la quantitat de CENT VINT-I- 
CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (125.86 €) pels danys soferts, 
els quals aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” 
d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.” 
 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
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16. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/16. EXP. NÚM. 
16/2017/eINT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/16.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/16. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.” 
 
 

17. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CONTRACTACIÓ 
LABORAL INDEFINIDA.  NÚM. EXP. 000258/2017-RH. 

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

 
 
“Primer. Modificar el contracte laboral indefinit de la Sra. E. B. M. amb DNI XXXX i de la 
Sra. M. R. H. G. amb DNI XXXX, en la qual constarà que la plaça a ocupar serà de 
Tècnic Auxiliar C1 (Biblioteca), amb efectes econòmics 1 de juny de 2017. Les 
treballadores municipals hauran de superar el període de pràctiques de 3 mesos previst 
a la base 7a de les bases especifiques reguladores del concurs-oposició. 
 
Segon. La viabilitat econòmica de les modificacions contractuals estan consignades en 
el  Capítol I del pressupost municipal vigent i estan prèviament fiscalitzades i explicades 
en l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de les bases específiques de la 
convocatòria de cada plaça. 
 
Tercer. Notificar les modificacions contractuals a les interessades i publicar-ho al 
BOPB.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

18. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DE L’ACORD 
ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT EL DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI INTEGRAL LOCAL (SAIL) PER A LES 
PERSONES LGTBI.  EXP. NÚM. 000012/2017-CON. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Aprovar la subscripció de l’acord entre la Direcció General d’Igualtat del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del Servei Integral Local (SAIL) per a les 
persones LGTBI.” 
 
 

19. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
“ODONTOLOGIA PER TOTHOM OXT” ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA 
S.L. EXP. NÚM. 315/2017-SSO. 

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

ACORD 

 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració “ODONTOLOGIA PER TOTHOM OxT” 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Unitat d’Odontologia i Implantologia S.L., 
que s’adjunta a la present proposta com annex II. 

SEGON. Comunicar aquest acord a la Unitat d’Odontologia i Implantologia S.L. 

TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta com annex I, per tal de 
facilitar la publicació de les dades. 

QUART. Disposar 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 de l’activitat econòmica. 

CINQUÈ. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en el 
Portal de Transparència de l’Ajuntament. 

SISÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord.” 

 
 

20. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
“ODONTOLOGIA PER TOTHOM OXT” ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CENTRE DENTAL VILANOVA, SL.  EXP. NÚM. 
412/2017-SSO. 

 

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

ACORD 
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“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració “ODONTOLOGIA PER TOTHOM OxT” 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Centre Dental Vilanova S.L., que s’adjunta 
a la present proposta com annex II. 

SEGON. Comunicar aquest acord al Centre Dental Vilanova S.L. 

TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta com annex I, per tal de 
facilitar la publicació de les dades. 

QUART. Disposar 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 de l’activitat econòmica. 

CINQUÈ. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en el 
Portal de Transparència de l’Ajuntament. 

SISÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord.” 

 

 

21. CULTURA. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINALS A LES ENTITATS 
D’INTERÈS SOCIAL DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 31.3341.48918 A 
31.3341.48927. EXP. NÚM.  3/2017/eSUB. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. -  Autoritzar la formalització de l’acord de concessió de les subvencions 
nominatives a favor de les entitats considerades d’interès social, segons detall: 
 
ENTITAT NIF IMPORT PARTIDA PRES. 
Penya Filatèlica G08944969 600,00 € 31.3341.48918 
Societat Sardanista Dansaires Vilanovins G08973810 1.960,00 € 31.3341.48919 
Casa de Castilla y León de la comarca del Garraf G58106691 500,00 € 31.3341.48920 
Agrupació Excursionista Talaia G58124702 1.850,00 € 31.3341.48921 
Foment Vilanoví G58248758 5.539,00 € 31.3341.48922 
La Unió Vilanovina, l'Acord i el Coro G58302712 1.280,00 € 31.3341.48923 
Agrupació de Balls Populars G58550252 1.150,00 € 31.3341.48924 
Societat Esportiva de Pesca i Cultural La Gavina G58773227 580,00 € 31.3341.48925 
Assoc. Colla de Castellers els Bordegassos de Vilanova G59137562 660,00 € 31.3341.48926 
Associació Cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú G59967703 130,00 € 31.3341.48927 
 
SEGON. – Comunicar a la BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES 
l’aprovació d’aquests acords. 
 
TERCER. – Notificar aquest acord als interessats.” 
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22. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL DE MADRID PER A LA RETRANSMISIÓ 
DE L’ÒPERA MADAMA BUTTERFLY. EXP. NÚM. 000134/2017-CUL. 

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

 
 
ACORD 
 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb LA FUNDACIÓN DEL TEATRO 
REAL DE MADRID per acollir la retransmissió en directe de l’òpera “Madama Butterfly” 
qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció:  
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ I LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL DE MADRID PER A LA RETRANSMISIÓ DE 

L’ÒPERA MADAMA BUTTERFLY 

 
Data:  

La projecció es farà el divendres dia 30 de juny de 2017, a les 21.30 h 
aproximadament.  
 

Signataris:  
 
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL DE MADRID I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte:  

 

La col·laboració entre la Fundación del Teatro Real de Madrid i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per acollir la retransmissió de l`òpera “Madama Butterfly”. 
 

Drets i Obligacions: 
 
Compromisos de la Fundación del Teatro Real de Madrid  
 
a. Realitzar la retransmissió de l’òpera  “Madama Butterfly” programada pel dia   30 
de juny de 2017 a las 21.30h.  
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b. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i 
executants. 
 
c. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament en l’assessorament i les 
necessitats tècniques per a que es pugui realitzar la projecció a la pantalla que 
s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’Ajuntament. 
 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es compromet a: 

1. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte en un 
indret del seu municipi que decidirà i comunicarà prèviament al TEATRO REAL 
Liceu, obert a tota la ciutadania i sense cobrar preu d’entrada.  
 

2. Assumir el cost de la instal·lació i posterior desmuntatge de la infraestructura a 
l’emplaçament escollit, així com qualsevol altre cost o taxa, i aportar el material de 
vídeo i àudio necessaris per la retransmissió. 

3. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar l’assistència del 
públic a la projecció de l’òpera. 

4. Aportar els mitjans humans suficients per la correcta organització de l’acte. 

5. Controlar la seguretat de les instal·lacions, respectant l’aforament màxim, que es 
determinarà en funció de l’indret elegit, i vetllar per la seguretat i higiene dels 
espectadors. 

6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos d’aquest espectacle públic. 

7. Difondre activament la retransmissió de l`òpera “Madama Butterfly”. 

8. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectables 
públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret  112/2010, de 31 d’agost. 

 
 

Vigència: 
El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de signatura i fins a 
la realització de l’acte. 
 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.” 
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23. ESPORTS. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINALS A LES ENTITATS 
D’INTERÈS SOCIAL DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 33.3410.48105. 
EXP. NÚM. 4/2017/eSUB. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Autoritzar la formalització de l’acord de concessió de les subvencions 
nominatives a favor de la PENYA BARCELONISTA, entitat considerada d’interès social, 
amb NIF G08444226, per import de 4.600 €, a càrrec de l’aplicació del pressupost 2017, 
33.3410.48105 SUBVENCIÓ PENYA BARCELONISTA. 
 
SEGON. Comunicar a la  BASE DE DATOS NACIONALES DE SUBVENCIONES 
l’aprovació d’aquest acord. 
 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.” 
 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

24. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
D’INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 
L’ASSOCIACIÓ 504. EXP. NÚM. 000213/2017-PAR. 

 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ DE 
PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA  amb el 
número 504. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.” 
 
 

25. COOPERACIÓ. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ACCIÓ 
SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA PER LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PEL PROJECTE VACANCES EN PAU 2017. EXP. NÚM. 
1/2017/eSUB. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“PRIMER. Aprovar el conveni adjunt amb l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara 
amb NIF G64095409 per la concessió de la subvenció nominativa pel projecte  
vacances en pau 2017. 
 
SEGON. Destinar la quantitat de 11.000€ a aquest projecte a favor de l’Associació Acció 
Solidària amb el Sàhara. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar. “ 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 
26. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER ACER’S 

GARRAF, SL, PER REHABILITAR I REFORMAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO, A C. SANTA ANNA, 47. EXP. NÚM. 
000513/2017-OBR.  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ACER'S GARRAF, SL, per a  
REHABILITAR I REFORMAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP+PSCO, a C. SANTA ANNA,   47, (Exp.000513/2017-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 

l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 
2. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 

captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis, per a l’obtenció 
de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació 
favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

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

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

3. 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. 

4. 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 
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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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. 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. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

CANALS BIOSCA, SL, PER ENDERROCAR HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB, 
A LA AV. EDUARD TOLDRÀ, 115.  EXP. NÚM. 000564/2017-OBR.  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ACTIUS CANALS BIOSCA, 
SL, per a  ENDERROCAR HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB, a l’AV. EDUARD 
TOLDRA,  115, (Exp.000564/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Cas que durant el procés de l’enderroc es detecti la existència de materials que 

tinguin amiant o asbest en la seva composició, caldrà gestionar els mateixos 
d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació i caldrà portar-los a abocador 
autoritzat. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

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

6. 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. 

7. 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. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
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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.” 
 
 
28. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. R. F., PER 

ENDERROCAR EDIFICI EXISTENT ENTRE MITGERES, AL C. SANT 
FRANCESC, 37.  EXP. NÚM. 000666/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. R. F., per a  
ENDERROCAR EDIFICI EXISTENT ENTRE MITGERES, situat al C. SANT 
FRANCESC,  37, (Exp.000666/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Vist l’existència d’amiant o asbest en la seva composició, cal gestionar els mateixos 

d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació i caldrà portar-los a abocador 
autoritzat. 

2. Caldrà que la façana a carrer que ara es manté com a tanca tingui un acabat digne i 
caldrà que es pinti amb els colors de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú. 

3. En cas de haver de fer el tractament de les mitgeres veïnes, aquest tractament 
tindrà un acabat digne d’arrebossat i pintat. 

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

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

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

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
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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. 

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
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) 
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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.”  
 
29. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SANTA 

EULALIA 17, SL, PER REFORMAR HABITATGE ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP+PSCO I ARRANJAR I PINTAR FAÇANA, AL C. BARCELONA, 50. EXP. 
NÚM. 000667/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SANTA EULALIA 17, SL, per 
a  REFORMA INTERIOR, ARRANJAR I PINTAR LA FAÇANA DE L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO,situat al C. BARCELONA,   50, 
(Exp.000667/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 

l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

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

3. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el full dels programa de control de qualitat i el 
full del responsable de la coordinació de seguretat i salut. 

4. Les plaques situades sobres del badalot de l’escala haurà d’anar pla sobre aquest. 
5. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 

caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

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

7. 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. 

8. 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 
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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. 

9. 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
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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.” 
 
 
30. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 
D170627 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per J. I. G., per arranjar façana, al C. Església, 23 

(exp.000407/2017-OBR)  
2. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 82, per fer 

reforma per la instal·lació d’un ascensor en el pati de llums de l’escala del edifici, a 
la Av. Francesc Macià, 82 (exp.000419/2017-OBR)  

3. Sol·licitud presentada per M. P. R., per arranjar la façana de l’edifici amb plataforma 
elevadora, al C. Santa Madrona, 11 (exp.000608/2017-OBR)  

4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. FRANCESC IVERN, 6, per sanejar i 
pintar les façanes dels 4 patis de ventilació existents, al C. Francesc Ivern, 6 
(exp.000669/2017-OBR)  

5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. MALLORCA, 18, per arranjar façana de 
l’edifici plurifamiliar, al C. Mallorca, 18 (exp.000671/2017-OBR)  

6. Sol·licitud presentada per COM.PROP. C. RAMON MUNTANER 18, per a arranjar 
la façana de l’edifici plurifamiliar, situat al carrer Ramon Muntaner, 18. (681/2017)  

7. Sol·licitud presentada per J. F. V. O., per fer obertura en envà sense canviar 
distribució, a la Rda. Mar Mediterrània, 46 Esc. A 1-3 (exp.000686/2017-OBR)  

8. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 169 ESC A, per 
fer reparació puntual de la façana, a la Av. Francesc Macià, 169 Esc A 
(exp.000688/2017-OBR)  

9. Sol·licitud presentada per FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, SL, per a arranjar la 
façana de la nau situada al carrer Unió, 39 B (690/2017)  

10. Sol·licitud presentada per J. C. A. F., per a arranjar una cornisa i pintar la façana de 
l’habitatge unifamiliar del C. Riu Ebre, 20A. (696/2017)  

11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar fuita 
d’aigua a la façana de l’edifici al carrer Josep Anselm Clavé, 75. (716/2017)  

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  
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1. Sol·licitud presentada per DOBLE J INFORMATICA, SL, per fer obres d’adequació 
de la nau per ampliar l’activitat, a la Rbla. Països Catalans, 18 Bx 14 
(exp.000658/2017-OBR)  

 
 
31. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170627 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per A. L. G., primera ocupació per addició d’una segona 

planta a un habitatge unifamiliar existent, a la Rbla. Salvador Samà, 23 
(exp.000306/2017-OBR) 

2. Comunicació presentada per F. P. V., primera ocupació per a rehabilitació d’un 
habitatge unifamiliar, al C. Horts, 10 (exp.000528/2017-OBR) 

3. Comunicació presentada per S. V. B., per primera ocupació per reformar un local per 
canvi d’us a habitatge, al C. Josep Anselm Clavé, 22 Bxs. (exp.000593/2017-OBR) 

4. Comunicació presentada per CUNIT VERTICA, SL, primera ocupació per a construir 
habitatge unifamiliar adossat de PB+1PP, al C. M. Aurèlia Capmany, 3 
(exp.000786/2017-OBR) 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per J. F. G., per enrajolar i arranjar fuita d’aigua, al C. 

Alexandre de Cabanyes, 34 5-2 (exp.000647/2017-OBR) 
2. Comunicació presentada per M. T. R. B., per canviar banyera pler plat de dutxa, 

posar parquet, pintar i substituir tancament de les finestres, al C. Forn de vidre, 14 
At. 1 (exp.000653/2017-OBR) 

3. Comunicació presentada per M. B. S. F., per canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Av. Francesc Macià, 10 4-1 (exp.000654/2017-OBR) 

4. Comunicació presentada per A. R. M., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
Dr. Zamenhof, 43 2-1 (exp.000655/2017-OBR) 

5. Comunicació presentada per B. P. R., per substituir paviment de la cuina i la 
terrassa, al C. Olèrdola, 45 2-3 (exp.000656/2017-OBR) 

6. Comunicació presentada per E. M. J., per a reformar i canviar rajoles en la cuina i el 
bany, al C. Doctor Zamenhof, 31-B 7-2 (exp.000660/2017-OBR) 

7. Comunicació presentada per M. M. G., per a reformar cuina, al C. Sant Pere, 14 
(exp.000663/2017-OBR) 

8. Comunicació presentada per D. E. A., per substituir plat de dutxa, a la Av. Francesc 
Macià, 163 B 3-2 (exp.000665/2017-OBR) 

9. Comunicació presentada per A. A. H., per canviar paviment, col·locar plaques de 
pvc en parets i pintar els paraments verticals, al C. Llibertat, 3 Bxs. 
(exp.000674/2017-OBR) 

10. Comunicació presentada per M. F. V., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
Marti i Torrents, 5 3-1 (exp.000676/2017-OBR) 

11. Comunicació presentada per T. F. F., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
Lourdes, 30 Bxs. (exp.000677/2017-OBR) 
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12. Comunicació presentada per J. LL. T., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
Dr. Fleming, 18 4-4 (exp.000678/2017-OBR) 

13. Comunicació presentada per M. S. R., per canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Av. Garraf, 32 àtic 4 (exp.000679/2017-OBR) 

14. Comunicació presentada per C. G. B., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
Recreo, 90 3-2 (exp.000680/2017-OBR) 

 
ACTIVITATS 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per J. A. V. F.  per instal·lar l’activitat 

de reflexologia al carrer Fossar Vell, 13, bxs. (15/17 Eact) Es dona compte a la 
ponència tècnica d’activitats de la declaració responsable presentada. 
 

2- Declaració responsable d’obertura presentada per MEDITEMPUS ETT, SA, oficina 
d’empresa de treball temporal al carrer de Forn de Vidre, 5-7. (18/17 Eact) Es dona 
compte a la ponència tècnica d’activitats de la declaració responsable presentada. 
 

3-  Declaració responsable d’obertura presentada per COPISTERIA EL PATI, SL, per 
instal·lar una papereria, copisteria al carrer de Cuba, 41. (19/Eact) Es dona compte 
a la ponència tècnica d’activitats de la declaració responsable presentada. 

 
 COMUNICACIO PREVIA DE LA LLEI 16/15 
 
4- Comunicació prèvia presentada per SOCIETAT CULTURAL GASTRONOMICA 

GURE TXKO VILANOVAN per instal·lar una societat gastronòmica (bar-restaurant ) 
cal carrer Ferrer i Vidal, 28 b x . Exp 256/2015-ACT) Es dona compte a la ponència 
tècnica d’activitats de la comunicació prèvia presentada.  
 

COMUNICACIÓ PREVIA PER CANVI DE NOM  
 
5- Comunicació  prèvia presentada per M. G. V. per canviar de nom una activitat de 

confecció al carrer Sant Gregori, 23, bxs. (32/Eact) Es dona compte a la ponència 
tècnica d’activitats del tràmit administratiu de canvi de nom presentat per 
comunicació prèvia  
 

6- Comunicació prèvia presentada per CEDIPSA per canviar de nom l’estació de 
servei situada a la ronda Europa, 66. (1/17-Eact) Es dona compte a la ponència 
tècnica d’activitats del tràmit administratiu de canvi de nom presentat per 
comunicació prèvia  

 
7- Comunicació prèvia presentada per  TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA, 

SL, per canviar de nom un magatzem amb oficina i taller de manteniment de 
vehicles, a l’avinguda Eduard Toldrà, 60. (37/17 Eact) Es dona compte a la 
ponència tècnica d’activitats del tràmit administratiu de canvi de nom presentat per 
comunicació prèvia. 
  

8- Comunicació prèvia presentada per M T. G. S. per canviar de nom l’activitat de 
venda de calçat i complements al carrer Caputxins, 7 (exp. 43/2017-Eact) Es dona 
compte a la ponència tècnica d’activitats del tràmit administratiu de canvi de nom 
presentat per comunicació prèvia. 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA (LPCAA) 
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1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per SERVEI D’APARCAMENTS DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, per legalitzar un aparcament de la plaça Charlie 
Rivel. (51/15-ACT) es dona compte la ponència d’activitats  del tràmit de 
comunicació prèvia presentat 

 
 
32. LLICÈNCIES AMBIENTALS. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SITBACK 

PRODUCTIONS, SL, PER CELEBRAR EL VIDA FESTIVAL 2017, A LA ZONA 
EXTERIOR DE LA MASIA D’EN CABANYES. EXP. NÚM. 000157/2017-ACT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Informar favorablement les modificacions del pla d’autoprotecció presentat 
per SITBACK PRODUCCIONS, SL, i introduït a la Plataforma Digital Hermes. 
 
SEGON. Concedir llicència de caràcter extraordinari  a SITBACK PRODUCCIONS, SL, 
per a la celebració del festival de música VIDA FESTIVAL 2017, a la zona exterior de la 
Masia Cabanyes d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la 
programació d’actes de les festes de Sant Pere 2017, de conformitat amb el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31 
d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives 
realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: zona exterior de la Masia Cabanyes. 
 
- Dates: 29 i 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2017. 
      
 -Horari;   29 de juny de 18:30 a 5:00h. 
  30 de juny de 17:00 a 6:00h. 
  01 de juliol de 17:00 a 6:00h. 

02 de juliol de 17:30 a 23:00h. (Actuacions a la Daurada- Pl. Trajo de  
Garbí) 
 

- Aforament limitat a: 10000 persones. 
 
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona exterior de la Masia en 
Cabanyes per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com les 
condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival.  
 
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 
-  Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 
-  Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
-  Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
-  Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de restauració 

de pública concurrència. 
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-  Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

-  Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
-   Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà 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 i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic. 

-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat. 
-  Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció i compliment de les 

condicions imposades pel servei de protecció civil de l’ajuntament. 
-  L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i 

validat segons l’estudi de mobilitat presentat. 
-  Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 
-  Compliment de les condicions establertes en els informes preceptius. 
-  Disposar de la prèvia autorització municipal de la cessió de l’espai públic. 
-  Cal disposar d’un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 30 dB(A)  

a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR) 
 
 Previ al seu funcionament s’ha de presentar la documentació següent: 
 
-  Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

establerts pel decret 112/2010. 
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord 

amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes, 
documentació que sigui necessària. 

- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 
solidesa dels escenaris. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons els decret 

112/2010, articles 57 i 58. 
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 112/2010, 

article 43. 
- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 

REPAR, article 47. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaracions responsables sanitàries presentades al servei de salut de 

l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.  Notificar aquest acord a SITBACK PRODUCCIONS, SL.” 
 
 
33. LLICÈNCIES AMBIENTALS. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SITBACK 

PRODUCTIONS, SL, PER L’ACAMPADA COM ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 
VINCULADA AL VIDA FESTIVAL 2017, AL COMPLEX DEL CAMP DE FUTBOL, 
RBLA. SANT JORDI. EXP. NÚM. 000147/2017-ACT. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
“PRIMER. Concedir llicència de caràcter extraordinària a SITBACK PRODUCCIONS, 
SL per a l’acampada, els dies 29 de juny al 3 de juliol de 2017, com a activitat 
complementària vinculada al VIDA FESTIVAL 2017, al complex del Camp de Futbol, 
rambla de Sant Jordi, d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la 
programació d’actes de les festes de Sant Pere 2017, de conformitat amb el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31 
d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives 
realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: rbla. de Sant Jordi (complex esportiu del camp de futbol). 
- Dates: 29 de juny, 1,2,3 de juliol. 
- Aforament limitat a: 1200 persones. 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del complex del camp de futbol, rambla 
de Sant Jordi, per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 
Condicions: 
 

- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 
-  Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
-  Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
-  Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de restauració 

de pública concurrència. 
-  Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 
- Compliment del Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 

d’ús turístic. 
-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat. 
-  Disposar del Pla de seguretat i emergència, validat pel servei de protecció civil de 

l’Ajuntament. 
-  L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i 

valida segons l’estudi de mobilitat presentat. 
-  Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 
-  Compliment de les condicions establertes en l’informe del servei de prevenció i 

extinció d’incendis. 
-  Compliment de les condicions de tots els informes preceptius emesos per altres 

departaments. 
-  Compliment de la normativa sanitària que li és d’aplicació. 
-  Els recorreguts previstos per a l’evacuació han d’estar senyalitzats i lliures 

d’obstacles 
-  No es podrà disposar de música ni d’elements amplificadors. 
-  Les unitats d’acampada estaran degudament delimitades. 
- Compliment de les condicions establertes en l’informe de la regidoria de salut, 

incorporat a la part expositiva d’aquest acord. 
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Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 

- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 
establerts pel decret 112/2010. 

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord 
amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 
solidesa de la carpa i sobre que els elements tèxtils de la mateixa siguin de classe 
M2. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
- Assegurança de la responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaració responsable sanitàries presentades al departament de salut de 

l’Ajuntament. 
- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 
 
QUART.  Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb indicació dels 
recursos que són escaients.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Marcel·lí Pons Duat 

 
 


