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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 02 MAIG DE 2018 

 
Acta núm. 17 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 08.00 hores del dia 02 de maig de 2018, sota la 
presidència de la Sra., es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 

 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 
           SECRETARI  
 MARCEL·LI PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la 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. FÉ PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 

D’ABRIL DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 
2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

DE RETIRADA DE VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS UBICATS AL DIPÒSIT 
MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                             
EXP. NÚM. 000033/2015-CONT. 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del servei de retirada 
de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles de Vilanova i la  
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Geltrú, per un període de 1 any més, de l’1 de maig de 2018 al 30 d’abril de 2019, pels 
següents preus unitaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El preu per a la prestació del servei s’entén inclòs en el propi benefici econòmic que 
suposarà a l’adjudicatari el desballestament del vehicle i, si s’escau, la posterior venda 
de ferralla, sense que hi hagi cap prestació econòmica per l’Ajuntament. L’adjudicatari, 
en contraprestació, haurà d’abonar a l’Ajuntament els preus unitaris que s’adjudiquin. 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa FRAGNOR, SL, amb CIF B-48435994 i 
domicili a Av. Barcelona, 109, 5a planta, 08970 Sant Joan Despí, 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex 
1. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 

 
3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

102/18, DE 13/4/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU            
Nº 17 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT   353/16 F2, 
INTERPOSAT PER M. A. M. (84/13-REC). NÚM. EXP. 000018/2017-SEC. 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE   

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 353/2016 F2 
 
Núm. i data acte:                       Sentència núm. 102/18 de 13 d’abril de 2018 
 
Part actora  : M. A. M.  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        J. S. i V. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial                

(Exp. 84/13-REC). 
 
Decisió  :  Desestimar el recurs presentat contra la resolució de 21/7/16, i 

confirma la resolució objecte del procediment.  
Sense condemna en costes. 

 
 
 

Tipus de vehicle Preu adjudicat 
Bicicletes 6,00 € + IVA 
Ciclomotors i motocicletes 20,00 € + IVA 
Turismes 118,00 € + IVA 
Autocars, camions i tractors 350,00 € + IVA 
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Fermesa :  Contra la sentència no es pot interposar cap recurs ordinari.  Si 

es dona el supòsit de l’article 86 de la LRJCA pot interposar-se 
recurs de cassació. 

 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE 

L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
PÀRQUING DELS HABITATGES DEL GRUP AIGUACUIT (C. TORRE 
D’ENVEJA, 29) PER POSSIBLE TRENCAMENT D’UNA CANONADA               
D’AIGUA, EL DIA 10/09/2017.  IMPORT RECLAMAT 262.64 €.                                                           
NÚM. EXP.000042/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per MAPFRE FAMILIAR CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA contra 
aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
5. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 150-€, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 I 25.2 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
DEIXAR BROSSA FORA DELS CONTENIDORS SOTERRATS DE LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA 23/07/2017.  NÚM. EXP. 000632/2017-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 25.1. i 25.2 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
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. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 751-€, PER 
INFRACCIÓ DE ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE EL REQUERIMENT DE DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
D’AQUEST AJUNTAMENT, SEGONS INFORME DE DATA 22/02/2017.                  
NÚM. EXP. 000674/2017-UES.  

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: 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. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 751-€, PER 
INFRACCIÓ DE ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE EL REQUERIMENT DE DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
D’AQUEST AJUNTAMENT, SEGONS INFORME DE DATA 22/05/2017.                     
NÚM. EXP. 000675/2017-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: 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. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ DE MULTA  DE 1.051-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 5.1 I 50.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TENIR UN GOS SENSE ALIMENTACIÓ NECESSÀRIA I EN INSTAL·LACIONS 
INADEQUADES I MANCA DE CENS, SEGONS INFORME DE DATA 24/11/2017. 
NÚM. EXP. 000721/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 5.1 de l’Ordenança de de 
l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança de de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades és de mil cinquanta-un euros 
(1.051 €). 
 
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. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300-€, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER DEIXAR 
CARTRONS A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS CONTENIDORS, EN DATA 
20/07/2017. NÚM. EXP. 000633/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 25 de l’Ordenança de de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: 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. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 400-€, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 25/10/2017.                      
NÚM. EXP. 000667/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: 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. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A 

L’ACTIVITAT COMERCIAL TITULAR DEL NIF XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 
300-€, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA FORA DELS 
CONTENIDORS, EN DATA 28/07/2017.  NÚM. EXP. 000702/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF XXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) 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, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF 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. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A 
L’ACTIVITAT COMERCIAL TITULAR DEL NIF B63263123, LA SANCIÓ MULTA 
DE 300-€, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER DEIXAR UN BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS LA 
PAPERERA, EN DATA 01/08/2017.  NÚM. EXP. 000709/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER:  IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF B63263123 la sanció de multa de 
tres cents euros (300 €) 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, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF B63263123, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
13. APROVAR EL II CONCURS INFANTIL DE LA NIT DELS MUSEUS DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 I LES SEVES BASES.                                            
NÚM. EXP. 24/2018/ePROV 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar el II CONCURS INFANTIL DE LA NIT DELS MUSEUS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 2018 de preguntes amb les bases següents:  
 
1. OBJECTE: L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus de la ciutat amb la 
col·laboració de l’Scaparium Vilanova room Scape, Juanitas Vilanova Beach Sports 
Festival, el Pitch & Putt Portal del Roc, el Frankfurt Geniessen, l’Smöoy i el Gremi 
d’Hosteleria de Vilanova i la Geltrú, organitzen el II Concurs infantil de la Nit dels 
Museus, “Descobreix els secrets de la Nit dels Museus”, amb la voluntat de contribuir al 
coneixement de la cultura vilanovina i del contingut dels seus museus entre els infants, 
a manera de joc.  
 
2. CARACTERÍSTIQUES: El concurs consisteix a fer un recorregut pels diferents 
museus de la ciutat per tal de poder respondre preguntes sobre els continguts de 
cadascuna de les col·leccions que custodien. És necessari respondre, com a mínim, les 
tres preguntes de tres museus.  
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3. PERSONES PARTICIPANTS: El concurs està adreçat a les famílies amb infants 
d’educació primària.  
 
4. CRITERIS DE VALORACIÓ: Es tindrà en compte la correcta resposta de 9 preguntes 
corresponents a tres museus.  
 
5. JURAT: Està format per tres treballadors designats per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.  
 
6. PROCEDIMENT PER CONCURSAR: Els infants han d’omplir una butlleta amb les 
respostes a una sèrie de preguntes sobre les col·leccions dels museus i han de deixar 
constància de les seves dades o les de la seva família. Un cop completada, com a 
mínim amb les preguntes de tres museus, s’ha d’entregar a la recepció de qualsevol 
dels sis museus dins el seu horari. La butlleta que s’haurà repartit entre els alumnes de 
totes les escoles de primària de la ciutat, també es pot aconseguir en els diferents 
museus participants i a les biblioteques.  
 
7. TERMINIS: El concurs comença el dia 18 de maig, dia Internacional dels Museus, i 
finalitza el diumenge 20 de maig a les 13.59h. Els infants podran accedir gratuïtament 
als museus durant aquests tres dies per tal de poder respondre correctament les 
preguntes. El termini de presentació de les butlletes és el comprès entre aquestes dues 
dates.  
 
8. PREMIS: S’atorgaran per sorteig entre els participants que hagin respost 
correctament un total de 9 preguntes corresponents a 3 museus. Es concediran onze 
guardons que consisteixen en productes culturals, de lleure i gastronòmics.  
 

- 1 passi per a cinc persones a l’Scaparium de Vilanova i la Geltrú.  
- 1 Forfait per a participar a totes les activitats que programa el Juanita’s Festival el 

cap de setmana del 30 de juny a l’1 de juliol.  
- 1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.  
- 1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.  
- 1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.  
- 1 menú infantil i 2 àpats d’adult al Frankfurt Geniessen.  
- 2 menús infantils al Frankfurt Geniessen.  
- 1 menú infantil al Frankfurt Geniessen.  
- 2 iogurts clàssics Smöoy amb dos toppings  
- 2 iogurts clàssics Smöoy amb dos toppings  
- 2 iogurts clàssics Smöoy amb dos toppings  

 
9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades de caràcter personal que les 
persones participants comuniquin a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per participar en 
aquest concurs es recolliran i seran tractades de conformitat amb el que estableix la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la 
desenvolupa. Qualsevol concursant podrà fer efectius els seus drets, dirigint-se a la 
Regidoria de Cultura, Plaça de l’Ajuntament 12, 2º. “. 
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14. APROVAR  EL CONCURS D’INSTAGRAM DE LA NIT DELS MUSEUS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 I LES SEVES BASES.                                          
NÚM. EXP. 25/2018/ePROV 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar el CONCURS D’INSTAGRAM DE LA NIT DELS MUSEUS DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 2018 de preguntes amb les bases següents:  
 
 1. Objectiu del concurs  
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus de la ciutat amb la col·laboració de 
l’Scaparium Vilanova room Scape, el Juanitas Vilanova Beach Sports 
Festival,Festival Vida, l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú i el Pitch & Putt Portal 
del Roc, convoquen el Concurs d’Instagram de la Nit dels Museus, amb la voluntat 
de contribuir a mirar des d’una perspectiva diferent els museus vilanovins.  
 
El concurs s’iniciarà el 19 de maig i s’allargarà fins el 25 de maig de 2018. Hi podrà 
participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta 
#nitmuseusvng18 i #DIM2018.  
 
L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la Nit dels Museus així com fomentar 
la participació ciutadana en aquesta activitat cultural.  
 
La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que presentin una nova 
mirada dels museus de Vilanova i la Geltrú.  

 
2. Requisits dels participants i de presentació de les fotografies  
 

1. Concursaran totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #nitmuseusvng18 i 
#DIM2018. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la Nit dels Museus a 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú.  
 
2. Cal ser seguidors del perfil d’Instagram: @mvictorbalaguer @museucanpapiol 
@masiacabanyes @mferrocarrilcat @espaifar @lasalavng 
@ajuntamentdevilanovailageltru @miravilanovailageltrú. 
  
3. Es podran fer servir les etiquetes generals de la nit que seran # Museus 
hiperconnectats: nous enfocaments, nous públics. Però aquestes no seran 
vàlides pel nostre concurs.  
 
4. Hi haurà tres premis: primer, segon i tercer premi. També es donarà un premi a la 
millor col·lecció o conjunt de fotografies que hagi fet un usuari. El jurat també pot 
atorgar un nombre indeterminat d’accèssits si així ho considera oportú.  
 
5. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer 
tantes com es desitgi i totes entraran al concurs.  
 
6. La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.  
 



 

 
 

 

10 
 

7. Podran participar en el concurs les persones majors de 12 anys. En el cas dels 
menors d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, 
s’estableix que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys 
amb autorització dels pares o tutors legals”.  
 
8.- Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. 
Els noms dels guanyadors també es faran públics al web i xarxes socials dels 
organitzadors.  

 
3. Calendari i terminis de presentació  
 

Seran vàlides les fotografies publicades des de dissabte 19 de maig a les 18 h fins 
divendres 25 de maig a les 23.59 h.  

 
4. Ús de les imatges i ús de les dades  
 

1. Les imatges publicades amb l'etiqueta #nitmuseusvng18 i #DIM2018 seran 
públiques al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les xarxes socials dels 
organitzadors.  
 
2. Les imatges guanyadores del concurs podran ser utilitzades per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a futures campanyes de promoció de la ciutat.  
 
3. Pujar les fotografies amb l'etiqueta #nitmuseusvng18 o #DIM2018 implica el 
permís perquè l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es posi en contacte amb els 
guanyadors a través d'un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també 
es faran públics als canals indicats anteriorment.  
 
4. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de caràcter personal, les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 

5. Premis i jurat  
 

1. El jurat estarà format per tres treballadors designats per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.  
 
2. El lloc i data del lliurament de premis  s’anunciarà oportunament. 

 
3. La decisió del jurat serà inapel·lable.  
 
4. Els diferents premis consistiran en productes culturals i de lleure.  

 
- Primer premi:  

• 1 abonament Vida Festival.  

• TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.  

• 1Greenfee’s de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en 

Roc.  

 
- Segon premi:  

• 1 passi per a cinc persones a l’Scaparium de Vilanova i la Geltrú.  

• TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.  
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• 1Greenfee’s de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en 

Roc.  

 
- Tercer premi:  

• 1 Forfait per a participar a totes les activitats que programa el Juanita’s Festival 

el cap de setmana del 30 de juny a l’1 de juliol.  

• TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.  

• 1Greenfee’s de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en 

Roc.  

 
- Premi a la millor col·lecció:  

• Passeig per a dues persones, de dues hores en veler, de l’Estació Nàutica.  

• 1 TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.  

 

5. El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat de la Nit dels Museus 
l’originalitat de la fotografia i l’estètica i la qualitat de la imatge. 

 
6. Informació addicional  
 

1. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en 
línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de 
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  
 
2. L'organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o 
aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  
 
3. L'Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin 
al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en 
conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que 
apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L'Ajuntament no es 
responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut 
publicat com a conseqüència del present concurs.  

 
7. Acceptació de les bases  
 

1. La publicació d'imatges amb l'etiqueta #nitmuseusvng18 o #DIM2018 significa 
l'acceptació d'aquestes bases.  

2. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions 
d'Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms  

3. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.”. 
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15. APROVAR EL  CONCURS ESCOLAR “EL MÓN DEL MAR” EMMARCAT EN EL 
IX PREMI ROIG TOQUÉS. NÚM. EXP. 28/2018/ePROV 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar el CONCURS ESCOLAR  “EL MÓN DEL MAR” EMMARCAT EN EL IX 
PREMI ROIG TOQUÉS  amb les bases següents:  
 

1. OBJECTE: La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació d’Amics de la Carpa Juanita F. Roig Toqués organitzen el concurs 
escolar “El món del Mar”, amb la voluntat de promoure la sensibilització dels 
infants i joves respecte el mar. 

 
2. CARACTERÍSTIQUES: El concurs consisteix a realitzar un treball on el 

contingut expliqui una experiència, un estudi, una investigació o una invenció 
sobre el món del mar en qualsevol de les seves vessants (mar, pesca, biologia 
marítima, etc.). Els treballs poden ser realitzats de forma interdisciplinària a partir 
de les àrees de Medi natural, Medi social, Educació Visual i Plàstica, Llengua....  

 
3. PERSONES PARTICIPANTS: El concurs està adreçat a l’alumnat d’educació 

Infantil i Cicle Inicial de Primària, a l’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior de 
Primària i a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, que han de presentar, 
de forma col·lectiva, un treball escollit per cada classe del centre. 

 
4. CRITERIS DE VALORACIÓ: En la valoració dels treballs es tindrà en compte la 

qualitat, l’originalitat, la curiositat i l’adequació del treball a la temàtica del premi. 
 

5. JURAT: El jurat estarà format per tres membres nomenats per les entitats 
organitzadores. De les obres presentades el jurat realitzarà una selecció final i 
d’aquests s’escollirà un treball guanyador per a cada categoria. El jurat es 
reserva el dret de declarar desert el premi. 
 

6. PROCEDIMENT PER CONCURSAR:  Els drets d’inscripció són gratuïts. Els 
treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat. Dins del sobre també 
s’inclourà un de petit amb un full indicant: nom de l’escola, curs, pseudònim, curs 
escolar. S’accepta qualsevol treball en suport digital, sense indicacions de 
format. El treball haurà d’anar acompanyat d’un text de màxim dues planes, on hi 
consti la següent informació: Títol del treball, objectius pedagògics, breu 
descripció del treball realitzat i conclusions. 
 

7. TERMINIS: El termini de presentació és del 14 fins al 26 de maig de 2018. El 
centre escolar farà arribar els treballs a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L’horari d’obertura de l’OAC és de dilluns a 
divendres de 8 a 19 h i dissabtes de 10 a 13 h. 
 

8. PREMIS: Hi haurà un premi per a cada categoria consistent en activitats 
educatives per les/els alumnes, vinculades al mar. El lliurament de premis es 
farà coincidir amb l’acte de celebració del Premi Roig Toqués que tindrà lloc 
durant el mes de juny.   

 
9. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: L’organització es reserva el dret d’ús i publicació 

en qualsevol tipus de suport  d’alguns del materials que es presentin a concurs, 
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el que implicarà la renúncia dels drets per parts de les/els concursants i les 
seves/els seus representants. 
 

10. CONSIDERACIONS GENERALS: Qualsevol cas no previst en aquesta 
normativa serà resolt per l’organització. La participació en aquest concurs 
suposa l’acceptació íntegra d’aquestes normes.”.  

 

 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
  
INTERVENCIÓ 
 
16. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/12. NÚM. EXP. 28/2018/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/12  

  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/12  

  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
17. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR LA RESCISSIÓ DEL 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ DIGITALS 
MULTIFUNCIONALS, MITJANÇANT RÈNTING, I EL SEU SERVEI DE 
MANTENIMENT PER AL SERVEI DE REPROGRAFIA DE L’AJUNTAMENT I 
ADQUIRIR DOS EQUIPS D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE REPROGRAFIA, SEGONS ACORD MARC DEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.  NÚM. EXP. 646/2018/eCOM. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: Rescindir de mutu acord amb Ricoh SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, l’actual contracte de rènting vinculat a l’expedient 014/2014-CONT (2 u. 
Ricoh Aficio MP C6502SP i Plòter HP Z5200), segons la documentació que figura en el 
present expedient. 
 
SEGON: Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. —segons Acord Marc vigent de l’Associació Catalana de Municipis i el 
Consorci Català pel Desenvolupament Local— el subministrament de DOS equips 
multifunció en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, segons el detall 
següent: 
 
Lot 24 
1 u. Multifunció d'alta capacitat - color A3 65ppm - mitjana 20.000 i màxim 150.000 
pàg/mes 
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Model: PRO C5200S 
Preu pàgina b/n: 0,0075 € 
Preu pàgina color: 0,0294 € 
El manteniment i els consumibles estan inclosos en el preu per pàgina. 
 

 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys —48 mesos— i la 
previsió de data d’inici és a 01 de juny de 2018 
 
La partida de càrrec del pressupost municipal vigent és: 02.9200.2279902. “Serveis de 
reprografia”. 
 
TERCER: Adquirir la unitat de Plòter HP Z5200 pel preu residual de 480€ + IVA. 

 
QUART: La despesa econòmica per al pressupost vigent de l’any 2018 és: 
 

- Acord marc ACM: 5.064,43€ més 1.063,53€ en concepte del 21% d’IVA. 
- Compra del Plòter HP Z5200 (preu residual i pagament únic): 480,00€ més 

100,80€ en concepte del 21% d’IVA. 
 
De manera agregada són 5.544,43€ de base, més 1.164,33€ en concepte del 21% 
d’IVA. 
 

 
 
Anys i exercicis pressupostaris posteriors: 
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CINQUÈ: en relació a l’acord primer de la present proposta, alliberar i deixar sense 
efecte les anotacions comptables i els consegüents compromisos de pagament 
vinculats a l’expedient municipal 014/2014-CONT des de juny de 2018 a octubre de 
2020 (28 mesos) la quantitat de 15.210,44€ + 3.194,19 d’IVA al 21%. 

 

 
 

QUART: Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.”. 
 
TRESORERIA 
 
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 

LA TAXA D’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES DE L’APARCAMENT DE LA 
PLAÇA SOLER I CARBONELL.  NÚM. EXP.  000464/2018-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Desestimar el Recurs de Reposició interposat per J. M. G. M. en  nom de SABA 
APARCAMIENTOS SA contra la Taxa d’entrada i sortida de Vehicles de 
l’aparcament de la plaça Soler i Carbonell.”. 
 
19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA 

PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
2017, NÚMERO 202472287. NÚM. EXP. 000485/2018-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Estimar el Recurs de Reposició interposat per M. D. P. A.,amb NIF XXXX, contra la 
Provisió de Constrenyiment de l’Impost sobre BénsImmobles Rústics, de l’exercici 2017, 
número 202472287, de la finca de Mas Ricart,amb Referència Cadastral 
08308A02300010-0000-ZL, procedint a la seva anul·lació.”. 
 
20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TAXA 

ESCOMBRARIES INDUSTRIALS  2017.   NÚM. EXP. 000486/2018-GES 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 18.225,67 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats, previstos a l’apartat  
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B).g).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017:   

• La relació comença amb A.P., J i finalitza amb Z.,G. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
21. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ IMPOST 

SOBRE BÉNS IMMOBLES (BORSA LLOGUER SOCIAL) 2017.                                   
NÚM. EXP. 000487/2018-GES 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 156,07 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a l’apartat B).b) 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 
2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 
2017: 

• La relació comença i finalitza amb  M. L.,J.A. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 
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22. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (NIVELL DE RENDA) 2017.                                      
NÚM. EXP. 000488/2018-GES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 557,43 Euros, per ajuts al pagament de 

l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) previstos a l’apartat A).a) de la Base 
Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

• La relació comença amb F.L.,J i finalitza amb S.O., C. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. La notificació als interessats del corresponent acord de la Junta de Govern Local de 
concessió de l’ajut, haurà d’indicar que és tracta d’una subvenció pública que 
suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació d’incloure la quantitat 
percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que vingui 
obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

23. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA 
INTERVENCIÓ ADMINISTRACIÓ 2017. NÚM. EXP. 000489/2018-GES 

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

1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.223,69 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient, de l’exercici 2017, previstos a l’apartat B).d) de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 23 de desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

• La relació comença amb COM. PROP. C. SANT ONOFRE, 92 i acaba amb R.F., M.I. 

(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada als apartats B).d).1 i B).d).2 de la Base 
Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 
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2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 
 
24. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ                  

TAXA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES  (LLOGATERS) 2017.                                         
NÚM. EXP. 000490/2018-GES 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 98,20 Euros, per ajuts al pagament de 
la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) previstos a l’apartat B).g).1 de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

• La relació comença i finalitza amb O.O., A. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

25. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TAXA                           
ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES  (LLOGATERS PUNT NET) 2017.                                                   
NÚM. EXP. 000491/2018-GES 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 98,20 Euros, per ajuts al pagament de 
la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) previstos a l’apartat B).g).2 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 
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• La relació comença amb B.J.,J.J. i finalitza amb M.R., J. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
26. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (BIMODALS) 2017.                     
NÚM. EXP. 000492/2018-GES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 22,24 Euros, per ajuts al pagament de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals o que 
utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2017, previst a l’apartat B).c) de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

• La relació comença amb M.P.,G i finalitza amb P.L.,O. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 
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27. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TAXA 

INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DE LA CIUTADANIA I LES 
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE 2017.                           
NÚM. EXP. 000494/2018- GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.440,00 Euros, per ajuts al pagament 

de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques, de l’exercici 2017, previstos a l’apartat B).f)  de 
la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

• La relació comença amb ASSOCIACIÓ BLACK BELT BOX i finalitza amb F.F., R.M. 

(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada a l’apartat B).f) de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 2017 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
28. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 09/01/2018 DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE IMPOSAVA UNA SANCIÓ DE 2000 € PER  EFECTUAR 
SENSE AUTORITZACIÓ UNA FESTA RAVE,  PER  LA PERSONA TITULAR 
DEL DNI XXXX. NÚM. EXP. 000536/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en data 16 de març de 2018 
amb registre d’entrada a l’ajuntament núm. 2018009890 per E. D.G. contra l’acord de la 
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Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2018, a la vista de l’informe jurídic 
incorporat a l’expedient i ressenyat a l’apartat VI de la part expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON. RATIFICAR l’acord resolució de l’expedient sancionador 000536/2017-UES 
de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2018. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
29. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DEIXAR EN SUSPENS SI 

S’ESCAU, LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
LERIDANA DE MONTAJE, SA ON DEMANA LLICÈNCIA PER A INSTAL·LAR 
GRUA TORRE A  C. RIU SEGURA,  101.   NÚM. EXP. 000337/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per 
LERIDANA DE MONTAJE, SA per a INSTAL·LAR GRUA TORRE, situat a C. RIU 
SEGURA,  101, fins a la fins a la resolució favorable de l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria, com a autoritat nacional de supervisió civil del Ministeri de Foment, d’acord amb 
el decret 2261/1986 i amb el Reial Decret 297/2013, i de conformitat amb la 
“Comunicación sobre la nueva tramitación de las solicitudes en materia de 
Servidumbres Aeronàuticas motivada por el cambio en la legislación aplicable (Decreto 
587/2972 y Real Decreto 297/2013) de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA)” 
 
SEGON.- COMUNICAR al sol·licitant que ja s’ha enviat a AESA la sol·licitud de 
servitud aeronàutica. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
30. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER ESPEBE 12, SL, PER A FER MODIFICACIÓ 
NO SUBSTANCIAL DEL PROJECTE 000132/2005-OBR CONSISTENT EN 
CANVIAR LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR, LA FAÇANA I FER ADAPTACIÓ A LA 
NORMATIVA TÈCNICA VIGENT DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 93 
HABITATGES, 7 LOCALS COMERCIALS I PÀRQUING DE 128 PLACES I 34 
TRASTERS, SITUAT AL C. PERE JACAS,   27.   NÚM. EXP. 000209/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ESPEBE 12, SL, per a  fer 
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL PROJECTE 000132/2005-OBR, consistent en 
CANVIAR LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR, LA FAÇANA I ADAPTAR A LA NORMATIVA 
TÈCNICA VIGENT L'EDIFICI PLURIFAMILIAR de 93 habitatges, 7 locals comercials, 
pàrquing de 128 places i 34 trasters, situat al carrer Pere Jacas, 27 (Exp.000209/2018-
OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnics i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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Condicions particulars de les obres 

1. L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació, a aquest Ajuntament 
de la següent documentació: full d’assumeix del coordinador de seguretat i salut visat 
pel corresponent Col·legi Professional, còpia del projecte d’execució visada, full del 
programa de control de qualitat, estudi de seguretat i salut i projecte de 
telecomunicacions, tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. Caldrà l’aportació del CEE en fase de projecte i la còpia del projecte RITE a la fi 
de l’obra. 

3. 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 una 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 llicència de primera 
ocupació. 

4. Caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el compliment de l’ordenança 
d’estalvi d’aigua. 

5. A la finalització de les obres caldrà aportar el certificat de l’Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

6. 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 els 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: 

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

2. 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. 

7. 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. 

8. 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 les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la 
seva connexió a la xarxa de clavegueram. 
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9. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte executiu, s’haurà de presentar com 
a modificació del projecte bàsic, igualment per poder començar les obres caldrà aportar 
còpia del projecte d’execució visat pel corresponent Col·legi Professional. 

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

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

16. 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. 
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17. 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. 

18. 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 d’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) 

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. 
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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.  

Condicions de l’activitat 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 

2. Compliment del Codi Tècnica d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS. 

3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 

5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions. 

7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 

8. Compliment de les condicions contra incendis establertes en el informe de la 
direcció general de prevenció i extinció d’incendis. 

9. El percentatge que estableix l’ordenança d’aparcaments per a les bicicletes 
queda justificada en els espais destinats exclusivament per a bicicletes en la planta 
baixa. 

10. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular 
de l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 

a. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

b. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

c. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

d. Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis, en el cas que no 
hi hagi grup de pressió. 

e. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

f. Acta de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la 
Llei 3/2010. 

Condicions del tècnic de prevenció d’incendis 
 
1. Cal assegurar disponibilitat de zona refugi d’acord amb les condicions de 
seguretat reflectides a l’Annex SI A de terminologia. Alhora, la zona refugi i els 
itineraris accessibles s’hauran de senyalar d’acord amb els criteris establerts en 
l’apartat 7 del DB SI 3. 
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2. Els quartos comunitaris que disposin d’un ús equiparable als reflectits en la 
taula 2.1 del DB SI 1 s’hauran de compartimentar com a locls de risc especial, 
segons s’escaigui. 
 
3. Cal garantir les condicions de propagació exterior segons l’establert en el DB 
SI 2. 
 
4. Cal disposar el plànol de distribució en planta en tots els accessos a 
l’aparcament per a ús exclusiu dels bombers en cas d’incendi. El plànol s’ha de 
col·locar dins el recinte de les escales d’accés a cada planta, d’acord amb la 
Instrucció Tècnica Complementària SP 132 de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments. 
 
5. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
31. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J.A.G. 
BORREGO, PER A  FER CANVÍ D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE  A C. SANTA 
MAGDALENA,   17. NÚM. EXP. 000217/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J.A. G. B., per a  FER CANVÍ 
D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE, a C. SANTA MAGDALENA,   17, (Exp.000217/2018-
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. Cal complir l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

1. Segons l’article 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per 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: 
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a. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

b. 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 dons 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 informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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. 
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11. 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) 

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.”. 
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32. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA                                           
PER CEVINAT 3, SL, PER A  ENDERROCAR NAUS INDUSTRIALS  A                                    
C. CIMENT,    7.   NÚM. EXP.: 000429/2018-OBR                       

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CEVINAT 3, SL, per a  
ENDERROCAR NAUS INDUSTRIALS, a C. CIMENT,    7, (Exp.000429/2018-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Una vegada finalitzades les obres de desmantellament caldrà aportar un informe 
d’avaluació de l’estat del sòl i les aigües subterrànies a fi de garantir la no contaminació 
d’aquests. 

2. En tot moment els treballs hauran de ser realitzats per una empresa 
especialitzada en la manipulació del fibrociment. 

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 
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. 
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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.  

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.                           
NÚM. EXP. D180503. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BALEARS, 6, per construir una rampa al 
vestíbul de l’edifici, al C. Balears, 6 (400/2018) 

2. Id. per XXXX, per construir piscina en habitatge unifamiliar, al C. Oreneta 
(408/2018) 

3. Id. per XXXX, per arranjar façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres dins de 
l’àmbit del nucli antic i de la carta de colors municipal, al C. Horts, 1 (413/2018) 

4. Id. per XXXX, per construir piscina en l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, al C. 
Gaspar d’Avinyó, 31 (434/2018) 

5. Id. per XXXX, per fer reforma interior de l’habitatge amb petita afectació estructural, 
al C. Oreneta, 29 (436/2018) 

6. Id. per SOLUTA, SL, per rehabilitació de les façanes i altres elements comunitaris 
reflectides en la ITE i dins dels àmbits de protecció del pla especial i catàleg històric 
artístic i de la carta de colors municipal, al C. Cunió, 6 (437/2018) 

7. Id. per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRU, per fer instal·lació 
d’equip de telecontrol a una cambra reguladora de pressió, als Jardins de l’Apol·lo, 
1 (397/2018) 

8. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa i estesa d’un tram 
de cable subterrani de 5m per connexió al subministrament al habitatge del C. 
Cardenal, 29, a la Pl. Ocells, 1 (415/2018) 

9. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 3m per estesa 
per de cable subterrani, al Pg. Marítim (416/2018) 

10. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 51m per estesa 
de 6 trams de cable subterrani per vorera, al C. Pere Jacas, 31 (418/2018) 

11. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 5m per estesa 
de cable subterrani, al C. Joan Ricart, 29 (419/2018) 

12. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
SA, per obrir rasa de 1,4 x 0,4 m per connexió de gas, al C. Santa Madrona, 15 01 
(423/2018).”. 



 

 
 

 

32 
 

34. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
NÚM. EXP. CP180502. 

“OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per XXXX, per primera ocupació del canvi d’ús de local a 

habitatge, al C. Sant Pau, 12 (256/2018) 

Obres menors 

1. Comunicació presentada per COM. PROP. C. ESCORXADOR, 8, per rehabilitar 
balcons de l’edifici, al C. Escorxador, 8 (135/2018) 

2. Id. per GRUPO COMPONENETES VILANOVA, SL, per rehabilitació parcial de la 
façana d’una nau industrial, a la Rda. Europa, 24 (341/2018) 

3. Id. per PROSQUETRE VILANOVA, SL, per reformar bany de l’habitatge, al C. 
Gornal, 17 01 (347/2018) 

4. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, a la Pl. Adarró, 4 Bx 5 (348/2018) 

5. Id. per DELBET TRADE, SL, per canviar banyera per plat de dutxa, al Pg. Ribes 
roges, 17 1-3 (349/2018) 

6. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Tarragona, 6 B (350/2018) 

7. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Montseny, 7 Bx 1 (351/2018) 

8. Id. per XXXX, per rehabilitar façana interior de l’edifici, al C. Casernes, 23 01 01 
(352/2018) 

9. Id. COM. PROP. C. MOSEN CINTO VERDAGUER, 5, per arranjar terrat, al                
C. Mosen Cinto Verdaguer, 5 (353/2018) 

10. Id. per XXXX, per renovar bany i cuina de l’habitatge, al C. Juan Sebastian El Cano, 
17 Bx 2 (357/2018) 

11. Id. per MEGADYNE RUBBER, SA, per enderrocar una paret interior de la nau no 
estructural divisòria, a la Ctra. Arboç, Km, 1,7 (358/2018) 

12. Id. per XXXX, per arranjar una part del terrat, al C. Restauració, 17 Bx. (361/2018).”. 
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PROJECTES I OBRES 
 
35. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 A FAVOR DE  TALIO, 

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

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a treballs efectuats el  mes 
de març de 2018, a favor de l’ empresa TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS,SA  amb NIF A64966179 per les obres del projecte “Actuacions de 
millora desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II”, corresponent a la factura  nº  
04 2018/04/12 per import de vint-i-dos mil nou-cents deu euros amb setanta-vuit  
cèntims  22.910,78€ (   18.934,53€ més  3.976,25 € de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.4590.61914  del vigent 
Pressupost Municipal.”. 
 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
36. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

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

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
 
La relació comença per H.A.,J.L. i finalitza amb G.T.,C. 
 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”. 
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PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
37. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000001/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL, amb CIF B62137252 al 
contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la 
Geltrú, per un període de dos anys amb dues pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, 
amb un import anual de 185.010.- €, que aplicant el 21% d’IVA, resulta un import total 
de 223.862,10,-€ (DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1711.2270100  del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a  PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL  i 
assenyalar que d’acord amb allò establert a l’art. 156.3 del TRLCSP, la formalització del 
mateix s'haurà de produir, un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors, dins del termini de cinc dies des del 
requeriment per part de l’òrgan de contractació. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Boletin Oficial 
del Estado, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
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CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 32 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Serveis Viaris i 
Mobilitat, Sr. JORDI CAMPAMÀ PUJOL, o en la persona del Servei en què ell delegui. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
 
38. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN CINENOMETRE 
MITJANÇANT RENTING.   NÚM. EXP. 000005/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del subministrament d’un cinemòmetre làser pel control de 
velocitat per a la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, mitjançant renting amb opció de 
compra 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP,  per un període de 4 anys, amb un pressupost base de licitació anual de 
SET MIL CINC-CENTS EUROS (7.500 €), més MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS (1.575 €) corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de NOU MIL SETANTA-
CINC EURIOS (9.075 €) mitjançant 12 quotes mensuals, de com a màxim, SIS-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS (625 €), més CENT TRENTA-UN AMB VINT-I-CINC EUROS 
(131,25 €), corresponent al 21% d’IVA, cadascuna, que fa un total de SET CENTS 
CINQUANTA-SIS AMB VINT-I-CINC EUROS (756,25 €) 
 
El valor de l’opció de compra serà de com a màxim VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS 
(850 €) més CENT SETANTA VUIT AMB CINQUANTA EUROS (178,50 €), 
corresponents a un 21% d’IVA que fan un total de MIL VINT-I-VUIT AMB CINQUANTA 
EUROS (1.028,5 €). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 05.1320.2219900   del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
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QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 08.18 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  


