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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 30 D’ABRIL DE 2019 

 
Acta núm. 17 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
ADELAIDA MOYA TAULES 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA 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: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA.  APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 

D’ABRIL DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 
2019 
 
2. FE PÚBLICA DECLARAR MITJÀ PROPI A L’ORGANISME MUNICIPAL 

D’ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSÀ-MITJÀ). NÚM. EXP. 
53/2019/ESEC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Donar la conformitat i autorització municipal perquè, de conformitat amb la memòria 
elaborada per la gerència, la qual s’adjunta a aquest acord,, i després de les 
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constatacions i verificacions que consten en els apartats a) b) c) d) i e) del fonament de 
dret únic de la present resolució, passin a tenir la consideració de mitjà propi personificat 
de l’Ajuntament.”. 
 
3. FE PÚBLICA DECLARACIÓ DE LES SOCIETATS ANÒNIMES MUNICIPALS 

COM A MITJÀ PROPI PERSONIFICAT. NÚM. EXP.56/2019/eSEC  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Donar la conformitat i autorització municipal perquè, de conformitat amb les memòries 
de les persones gerents de les societats mercantils municipals que s’indiquen, i després 
de les constatacions i verificacions que consten en els apartats a) b) c) d) i e) del 
fonament de dret únic de la present resolució, passin a tenir la consideració de mitjà 
propi personificat de l’Ajuntament i així es faci constar en la corresponent modificació 
d’estatuts de les següents entitats: 
 
a) Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
b) Companyia de Serveis d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
c) Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT 
SUBSCRIPCIÓ ONLINE. NÚM. EXP. 000005/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, NIF B59104612,  el 
contracte de subministrament  de llicències de Microsoft mitjançant subscripció Online, per 
un període d’1 any, prorrogable per 2 anys més per períodes anuals, per un import anual 
de 22.552,08€, més  4.735,94€ corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 
27.288,02€ (VINT-I-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS D’EURO) i pels preus unitaris següents: 
 

SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 21.9204.21601 Manteniment equips informàtics, 
en un 70% i 21.9204.20601 Renting pla de renovació d’ordinadors, en un 30% del 
pressupost vigent i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 

Descripció Unitats Preu unitari anual màxim  en 
euros sense IVA 

Exchange Online Kiosk 200         16,45 
Exchange Online (pla1) 430 32,89 
Office 365 Enterprise E1 80 65,79 
Ofiice 365 Empresa Premium 5 102,70 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L, i assenyalar 
que d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix s'haurà 
de produir en el termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als 
licitadors. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 29 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, el cap de Servei de Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació, Sr. Tomás Prados Molina . 
 
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.”. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER EXPLOSIÓ D’UN COET 
A LA CARA, EL DIA DE SANT JOAN, AL CARRER ALMOGÀVERS.  IMPORT 
15488.20 EUROS.  NÚM. EXP. 000101/2017-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 XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 50.1 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
TINENÇA D’ANIMALS, PER MANCA DE CENS,  SEGONS INFORME DE DATA 
18/12/2018. NÚM. EXP. 000359/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa 
de tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
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 XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.502 € PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLE 5 LLEI PROTECCIÓ DELS ANIMALS I ARTICLE 16 
DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO ATENDRE UN REQUERIMENT DE 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  EN DATA 28/09/2018. NÚM. EXP. 
000483/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 5 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova la Llei de Protecció dels animals. 
 
L’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de mil cinc 
cents dos euros (1.502 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF J63214241 LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 
€ PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA, PER DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS 
CONTENIDORS, EN DATA 13/11/2018. NÚM. EXP. 000570/2018-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 XXXXXX, en representació de l’activitat comercial amb NIF J63214241. 
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SEGON. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF J63214241 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. 
 
TERCER: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF J63214241, 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. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
 
CINQUÈ. 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 XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
TINENÇA D’ANIMALS, NO ATENDRE UN REQUERIMENT DE DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT,  SEGONS INFORME DE DATA 13/12/2018. NÚM. EXP. 
000609/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, LA SANCIÓ DE 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 30/11/2018. NÚM. EXP. 
000612/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX 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 NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA, PER DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA DINS DE LA 
PAPERERA, EN DATA 07/01/2019. NÚM. EXP. 000005/2019-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú fomentar el civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 



 
 

7 
 
 
 
 

12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.626 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 10. C) I 16.C) DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE TINENÇA D’ANIMALS, NO ATENDRE UN REQUERIMENT DE 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I ABANDONAMENT DE L’ANIMAL A LA 
VIA PÚBLICA,  SEGONS INFORME DE DATA 03/01/2018. NÚM. EXP. 
000007/2019-UES 

 

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

13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER NO PODER 
ATRIBUIR ELS FETS A LA PERSONA OBJECTE DE LA SANCIÓ, PER DEIXAR 
BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS DE LA PAPERERA UBICADA A LA 
VIA PÚBLICA, EN DATA  19/11/2018. NÚM. EXP. 000004/2019-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
XXXXXX, en representació de la persona titular del DNI XXXXXX.  
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a nom de la persona titular del 
DNI XXXXXX. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER 
ACREDITAR LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT DE RENOVACIÓ DE 
TARGETA D’APARCAMENT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB INVALIDESA EN 
DATA  27/01/2019. NÚM. EXP. 000047/2019-UES 

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

NÚMERO F/2019/12.  NÚM. EXP. 44/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/12 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/12 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
TRESORERIA 
 
16. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DENEGAR  SUBVENCIÓ ICIO-TXUR (CERTIFICACIÓ 

ENERGÈTICA).  NÚM. EXP. 64/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Desestimar la sol·licitud de M. H. R., amb NIF XXXXXX, i F. M. M., amb NIF XXXXXX, 
de subvenció de la quota de l’Impost sobre Construccions i de la Taxa per la intervenció 
de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, per la 
realització d’una construcció al carrer Joan Ricart 27, que ha obtingut certificació 
energètica de categoria A, per haver-se presentat fora de termini.”. 
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ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
17. ESTADÍSTICA I PADRÓ. RATIFICAR EL SORTEIG PÚBLIC PER A LA 

CONFIGURACIÓ DE LES MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS 28 
D’ABRIL DE 2019. NÚM. EXP. 59/2019/EEST 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar el sortejos per a l’elecció dels membres de les meses electorals que 
hagin de substituir a les persones en les que no s’ha pogut notificar el seu nomenament, 
o bé, la Junta Electoral de Zona ha acceptat les seves al·legacions que participaran en 
les eleccions Generals del 28 d’abril de 2019, donant com a resultat el següent.  
 
Sorteig del 17 d’abril de 2019 
 
ANNEX 1 
 
Sorteig del 24 d’abril de 2019 
 
ANNEX 2 
 
Sorteig del 26 d’abril de 2019 
 
ANNEX 3 
 
SEGON. En el supòsit d’estimar-se alguna causa d’exclusió en relació a les persones 
designades per formar per de les meses s’efectuarà nomenament a favor de la 
persona següent de la llista que tingui els requisits legals establerts. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a l’execució 
del present acord.”. 
 
18. ESTADÍSTICA I PADRÓ. APROVAR EL SORTEIG DE DESIGNACIÓ DE  

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ. NÚM. EXP. 54/2019/EEST 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el sorteig per a la designació de les  persones que ostentaran la 
condició de Transmissors i  representants de la administració en els Col·legis electoral 
d’aquest municipi, així com la designació del Col·legi Electoral de cada Transmissor i o 
Representant, segons la següent relació: 
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Sorteig 
  

1 1 A A  - K     INSTITUT M. DE CABANYES  Transmissor N. P. S. 

1 1 B L  -  Z INSTITUT M. DE CABANYES  Representant V.  P. L. 

4 9 U A  - Z     INSTITUT M. DE CABANYES         

       

1 2 U A  - Z    ESCOLA POMPEU FABRA  Transmissor M. H. V. T. 

1 3 A A  - K     ESCOLA  POMPEU FABRA Representant T. R. O. 

1 3 B L  -  Z ESCOLA POMPEU FABRA   

1 10 A A  - K     ESCOLA POMPEU FABRA Representant C. S. F. 

1 10 B L  -  Z ESCOLA POMPEU FABRA   

       

1 4 U A  - Z     BIBLIOTECA JOAN OLIVA               Transmissor O. R. S. 

1 5 U A  - Z     BIBLIOTECA JOAN OLIVA                 

       

3 1 U A  - Z     CASA BULTÓ Transmissor A. G. A. 

4 1 U A  - Z     CASA BULTÓ Representant M. S. M. 

4 2 U A  - Z     CASA BULTÓ   

       

1 6 A A  - K     IMET ( antic CFO LA PAPERERA ) Transmissor V. P. M. 

1 6 B L  -  Z IMET ( antic CFO LA PAPERERA ) Representant C. C. B. 

1 8 A A  - K     IMET ( antic CFO LA PAPERERA )   

1 8 B L  -  Z IMET ( antic CFO LA PAPERERA )   

2 3 A A  - K     IMET ( antic CFO LA PAPERERA ) Transmissor M. F. P. 

2 3 B L  -  Z IMET ( antic CFO LA PAPERERA ) Representant L. P. W. 

2 2 A A  - K     IMET ( antic CFO LA PAPERERA )   

2 2 B L  -  Z IMET ( antic CFO LA PAPERERA )   

       

       

1 7 A A  - K     CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ Transmissor M. B. F. 

1 7 B L  -  Z CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ Representant  E. S. A. 

3 2 U A  - Z     CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ   

       

1 9 A A  - K     ESCOLA  L'ARAGAI  Transmissor D. C. M. 

1 9 B L  -  Z ESCOLA  L'ARAGAI  Representant P. C. M. 

1 11 A A  - K     ESCOLA  L'ARAGAI    

1 11 B L  -  Z ESCOLA  L'ARAGAI  Transmissor A. C. C. 

4 10 A A  - K     ESCOLA  L'ARAGAI  Representant J. F. A. 

4 10 B L  -  Z ESCOLA  L'ARAGAI    

       

2 1 A A - F LOCAL SOCIAL CONFRARIA DE PESCADORS Transmissor M.  Z. O. 

2 1 B G - O LOCAL SOCIAL CONFRARIA DE PESCADORS Representant J. M. O. 

2 1 C P - Z LOCAL SOCIAL CONFRARIA DE PESCADORS (Sala Pòsit)  

       

2 4 A A  - K     CASA DEL MAR Transmissor G. N. E. 

2 4 B L  -  Z CASA DEL MAR   

       

2 5 U A  - Z     ESCOLA L'ARJAU Transmissor M. M. B. 
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2 7 A A  - K     ESCOLA L'ARJAU Representant M. C. C. 

2 7 B L  -  Z ESCOLA L'ARJAU   

       

2 6 A A  - K     ESCOLA  CANIGÓ Transmissor L. S. J. F. 

2 6 B L  -  Z ESCOLA  CANIGÓ   

       

       

3 3 U A  - Z     ESCOLA i CONSERVATORI DE MÚSICA M  MONT. Transmissor A. P. C. 

4 3 U A  - Z     ESCOLA i CONSERVATORI DE MÚSICA M MONTSERRAT  

       

3 4 A A  - K     ESCOLA GINESTA  Transmissor J. R. C. 

3 4 B L  -  Z ESCOLA GINESTA    

       

3 5 U A  - Z     CENTRE CÍVIC TACÓ  Transmissor P. P. M. 

       

4 4 A A  - K     LA PLATAFORMA. CENTRE MULTISERVEIS Transmissor P. C. M. 

4 4 B L  -  Z LA PLATAFORMA. CENTRE MULITSERVEIS   

       

4 5 A A  - K      LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA INFÀNCIA Transmissor T. S. S. 

4 5 B L  -  Z  LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA INFÀNCIA Representant S. O. M. 

4 11 A A  - K      LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA INFÀNCIA   

4 11 B L  -  Z  LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA INFÀNCIA Transmissor J. R. P. 

4 15 A A  - K      LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA INFÀNCIA Representant E. N. F. 

4 15 B L  -  Z  LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA INFÀNCIA   

       

4 6 A A  - K     CENTRE CÍVIC SANT JOAN Transmissor G. C. D. 

4 6 B L  -  Z CENTRE CÍVIC SANT JOAN Representant M. T.P. V. 

4 8 U A  - Z     CENTRE CÍVIC SANT JOAN   

       

4 7 A A  - F     CENTRE CÍVIC LA COLLADA-SIS CAMINS  Transmissor E.P. M. 

4 7 B G -  O CENTRE CÍVIC LA COLLADA-SIS CAMINS  Representant A. M. M. 

4 7 C P  -  Z CENTRE CÍVIC LA COLLADA-SIS CAMINS    

       

4 12 A A  - K     INSTITUTT FRANCESC X. LLUCH I RAFECAS Transmissor P. M. S. 

4 12 B L  -  Z INSTITUTT FRANCESC X. LLUCH I RAFECAS   

       

4 13 U A  - Z     CENTRE CÍVIC MOLÍ DEL VENT Transmissor A. V. D. 

       

       

4 14 A A  - K    ESCOLA COSSETÀNIA Transmissor J. S. A. 

4 14 B L  -  Z ESCOLA COSSETÀNIA Representant M. L.M. M. 

4 16 U A  - Z     ESCOLA COSSETÀNIA   

       

       

    SUPLENTS:   

    E. R. M.   

    J. V.F.   

    S. H. B.   
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    E. S. B.   

    J.  C. S.   

    LL. G.  L.   

    M.G. R.   

    S. M. A.   
 
SEGON. En el supòsit de produir-se alguna baixa, es nomenaran als suplents d’acord 
amb l’ordre establert en el sorteig. 
 
TERCER. Fer la proposta de nomenament de Transmissors i representants de 
l’Administració per a cada mesa electoral d’aquest municipi a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a l’execució 
del present acord.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
19. APROVAR EL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA I 

APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
INDEFINIDA. NÚM. EXP. 146/2019/eRH 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- . Modificar la categoria professional del contracte laboral indefinit del                       
Sr. A. A. C. amb DNI XXXXXX, del Sr. R.G. C. amb DNI XXXXXX i del Sr. J.N. P. amb 
DNI XXXXXX, en el qual constarà Oficial de 1a (electricista), amb efectes econòmics 1 
de maig de 2019. Els treballadores municipals haurien de superar el període de 
pràctiques de 3 mesos previst a la base 7a de les bases especifiques reguladores del 
concurs-oposició, atès que fa mes de 6 mesos que venen realitzant treballs de superior 
categoria, resten eximits de la realització del període de prova. 
 
SEGON.- Modificar la categoria professional del contracte laboral indefinit del                             
Sr. A. O. T. amb DNI XXXXXX i del Sr. M. O. C. amb DNI XXXXXX, en el qual constarà 
Oficial de 1a (mecànic), amb efectes econòmics 1 de maig de 2019. Els treballadores 
municipals haurien de superar el període de pràctiques de 3 mesos previst a la base 7a 
de les bases especifiques reguladores del concurs-oposició, atès que fa mes de 6 mesos 
que venen realitzant treballs de superior categoria, resten eximits de la realització del 
període de prova. 
 
TERCER.- Modificar la categoria professional del contracte laboral indefinit del                              
Sr. J. S. B. amb DNI XXXXXX, en el qual constarà Oficial de 1a (paleta), amb efectes 
econòmics 1 de maig de 2019. El treballador municipal hauria de superar el període de 
pràctiques de 3 mesos previst a la base 7a de les bases especifiques reguladores del 
concurs-oposició, atès que fa mes de 6 mesos que ve realitzant treballs de superior 
categoria, resta eximit de la realització del període de prova. 
 
QUART.- Nomenar funcionària de carrera en el càrrec de Tècnica de grau Mitjà de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, del grup A2, amb efectes 1 de 
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maig de 2019, a la Sra. C. O. B., amb DNI XXXXXX. La Sra. O. té una antiguitat a 
l’organització superior als 4 mesos de prova en una plaça de les mateixes 
característiques, nivell i funcions que la convocada, per tant resta eximida de la 
realització del període de prova.  
 
CINQUÈ.- La viabilitat econòmica dels nomenaments estan consignats en el  Capítol I 
del pressupost municipal vigent i estan prèviament fiscalitzades i explicades en l’acord 
de la Junta de Govern Local de 28/08/2018 d’aprovació de les bases específiques de 
les diferents convocatòries. 
 
CINQUÈ.- Notificar els nomenaments als interessats i interessades i publicar-ho al 
BOPB. 
 
SISÈ.- La funcionària de carrera prendrà possessió del càrrec en el termini de 20 dies 
hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
20. APROVAR EL CONCURS D’INSTAGRAM DE LA NIT DELS MUSEUS DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 I LES SEVES BASES. NÚM. EXP. 
354/2019/EAJT 

 
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 2019 i les seves bases. 
 
El dissabte 18 de maig se celebra la Nit del Museus a Vilanova i la Geltrú.  Els museus 
locals estaran oberts des de les 19 h fins a la mitjanit, amb entrada gratuïta i exposicions, 
concerts i dansa.  Consulteu el web vilanova.cat.  És una magnífica oportunitat per veure 
i fotografiar des d’una perspectiva totalment diferent la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
el Museu del Ferrocarril de Catalunya, l’Espai Far, el Museu Romàntic Can Papiol, el 
Centre d’Art Contemporani La Sala, el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel 
de Cabanyes i el Jaciment Arqueològic de Darró.  
 
Per aquest motiu es proposa un concurs de fotografies a la xarxa social Instagram amb 
les bases següents:  
 
I. Objectiu del concurs 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus i equipaments de la ciutat, amb la 
col·laboració de l’Scaparium Vilanova Room Scape, el Juanita’s 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.  
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El concurs s’iniciarà el dissabte 18 de maig i finalitzarà el diumenge 19 de maig. Hi 
podrà participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta 
#nitmuseusvng19 i #DIM2019 (ambdues obligatòriament). 
 
L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la Nit dels Museus així com fomentar la 
participació de la ciutadania 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.  
 
II. Requisits dels participants i de presentació de les fotografies 
 
1. Concursaran totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #nitmuseusvng19 i 
#DIM2019 (ambdues obligatòriament).  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 dels perfils d’Instagram: @mvictorbalaguer @museucanpapiol 
@masiacabanyes @mferrocarrilcat @espaifar @lasalavilanovailageltru i 
@ajuntamentdevilanovailageltru  
3. També es podran fer servir les etiquetes generals de la nit que seran: # Els 
museus com a eixos culturals: el futur de la tradició.  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.  Els guardons consisteixen en productes 
culturals i de lleure. 
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. 
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/es també es faran públics al web i xarxes socials dels  
organitzadors.  
 

III. Calendari i terminis de presentació  
 
Seran vàlides les fotografies publicades des de dissabte 18 de maig a les 10h fins 
diumenge 19 de maig a les 23.59h. 
 
IV. Ús de les imatges i ús de les dades 
 
1. Les imatges publicades amb l'etiqueta #nitmuseusvng19 i #DIM2019 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 #nitmuseusvng19 implica el permís perquè 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es posi en contacte amb els guanyadors a través 
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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.  
 
V. Premis i jurat 

 
1. El jurat estarà format per tres treballadors designats per la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. 
2. La decisió del jurat serà inapel·lable. 
3. Els diferents premis consistiran en productes culturals i de lleure. 
 
� Primer premi:  
• 1 abonament Vida Festival. 
• 1 TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat. 
• 1 Greenfee’s de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en 
Roc. 
 
� Segon premi:  
• 1 passi per a 5 persones a l’Scaparium de Vilanova i la Geltrú. 
• 1 TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat. 
• 1 Greenfee’s de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en 
Roc. 
 
� Tercer premi:  
• Entrades per a participar a les activitats que programa el Juanita’s Festival. 
• 1 TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat. 
• 1 Greenfee’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. 
 

VI. 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. 
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VII. Acceptació de les bases 

1. La publicació d'imatges amb l'etiqueta #nitmuseusvng19 i #DIM2019 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. 

Organitza: 

 

 
 

 
 
 
 

 
Col·labora:  

 
 
 

 
 
 
 

 
“.”. 
 
21. APROVAR EL III CONCURS INFANTIL DE LA NIT DELS MUSEUS DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 2019 I LES SEVES BASES. NÚM. EXP. 
355/2019/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“El dissabte 18 de maig se celebra la Nit del Museus a Vilanova i la Geltrú i per aquest 
motiu els museus locals estaran oberts fins a la mitjanit.  Des de les 10 h del matí ja 
podeu gaudir d’entrada gratuïta, i a partir de les 19 h hi haurà activitats, exposicions, 
dansa, concerts i molt més (consulteu el web vilanova.cat).  
 
És una magnífica oportunitat per jugar amb els més petits a descobrir els secrets dels 
museus vilanovins: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Museu del Ferrocarril de 
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Catalunya, Espai Far, Museu Romàntic “Can Papiol”, Centre d’Art Contemporani La Sala 
i Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes. 
 
Per aquest motiu es proposa un concurs infantil amb les següents bases:  
 
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, Juanita’s 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 III 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. 
 
3. PERSONES PARTICIPANTS: El concurs està adreçat als infants d’educació 
primària. 
 
4. CRITERIS DE VALORACIÓ: Es tindrà en compte la correcta resposta de nou 
preguntes corresponents a les tres preguntes de tres museus.  
 
5. JURAT: Estarà format per tres treballadores/treballadors designats per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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, a les 10 h del matí i finalitza el diumenge 19 de maig a les 13.59 h. Els infants 
podran accedir gratuïtament als museus durant aquests dos 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 
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 entrada per a participar a les activitats que programa el Juanita’s Festival.  
• 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. 
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• 1 menú infantil al Frankfurt Geniessen. 
• 2 iogurts gelats de l’Smöoy (terrina comestible + topping)  
• 2 iogurts gelats de l’Smöoy (terrina comestible + topping) 
• 2 iogurts gelats de l’Smöoy (terrina comestible + topping) 
 
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 la Vila, 12 2n pis.”. 
 
EDUCACIÓ 
 

22. ESCOLES MUNICIPALS. APROVAR EL NOMENAMENT DELS CÀRRECS 
UNIPERSONALS DE GOVERN DE L’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. NÚM. EXP. 4/2018/eESMU  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- S’acorda nomenar com a càrrecs unipersonals de govern de l’ESCOLA 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, a: 
 

• D. G. G. (director) 
• C. R. B. (cap d’estudis) 
• C. B. I. (coordinadora cultural) 
• I.H. M. (secretari acadèmic) 

 
Segon.-  Aquests nomenaments es faran efectius des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30 
de juny de 2023. Un cop expirat aquest termini, es pot renovar per períodes d’igual 
durada, amb l’avaluació positiva prèvia. 
 
Tercer.- Conseqüentment, caldrà que s’apliqui a les persones nomenades els 
complements econòmics aprovats per aquesta Corporació.”. 
 
JOVENTUT 
 
23. APROVAR  L’HOMOLOGACIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES QUE, 

EN NOM I COMPTE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PODRAN COL·LABORAR EN LA GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU, DESTINADES ALS 
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES I SIGNATURA DELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ. NÚM. EXP. 397/2019/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“PRIMER. Homologar les entitats que es relacionen a continuació per tal que puguin 
col·laborar en la gestió d’aquestes subvencions, d’acord amb llurs bases reguladores. 
Els fons al·ludits no podran considerar-se integrants del seu patrimoni fins que no es 
produeixi la prestació de l’activitat que justifica el seu lliurament. En tot cas l’entitat 
col·laboradora haurà de documentar, mitjançant l’expedició dels rebuts corresponents, 
la recepció dels fons i que els ha aplicat a la prestació dels serveis a favor dels concrets 
beneficiaris finalistes de les subvencions, amb l’expressió del nom i cognoms de 
cadascun d’ells:  
 

 Número exp. NOM ENTITAT CIF ENTITAT Número exp. 
CONVENI 

1 9/2019/eJOV FUNDACIO CLARISSES DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA DE VILANOVA  (Entitat)  

ES-G6614426-2 358/2019/eAJT 

2 10/2019/eJOV PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. (Entitat)  ES-V6293851-9 359/2019/eAJT 

3 13/2019/eJOV CLUB HIPIC ROSPER (Entitat)  ES-G6249297-0 360/2019/eAJT 

4 14/2019/eJOV ASSOCIACIO JOVENTUT BARRI DE MAR 
(Entitat)  

ES-G6673077-1  361/2019/eAJT 

5 15/2019/eJOV CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Entitat)  ES-Q2866001-G  362/2019/eAJT 

6 16/2019/eJOV ASSOCIACIO JUNTS EN ACCIO (Entitat)  ES-G6523572-3  363/2019/eAJT 

7 17/2019/eJOV ASSOCIACIO D'OCI INCLUSIU DEL 
GARRAF VILANOVA ACTUA (Entitat)  

ES-G6608047-4  364/2019/eAJT 

8 18/2019/eJOV AMPA ESCOLA ITACA (Entitat)     ES-G6388695-6  365/2019/eAJT 

9 19/2019/eJOV JALLUCA S.L (Entitat)  ES-B6646864-6  366/2019/eAJT 

10 20/2019/eJOV COL·LEGI SANT BONAVENTURA (Entitat)   ES-R0800427-G  367/2019/eAJT 

11 21/2019/eJOV ASSOCIACIO KITXALLA (Entitat)   ES-G6657796-6  370/2019/eAJT 

12 22/2019/eJOV CLUB NOU BASQUET VILANOVA 2013 
(Entitat)  ES-G6621857-9 371/2019/eAJT 

13 23/2019/eJOV CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU 
(Entitat) 

ES-G6601475-4  372/2019/eAJT 

14 24/2019/eJOV AMPA ESCOLA GINESTA (Entitat)  ES-G6018740-8  373/2019/eAJT 

15 25/2019/eJOV CLUB VOLEI VILANOVA (Entitat)   ES-G6623175-4  374/2019/eAJT 

16 26/2019/eJOV FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA 
GELTRU (Entitat)  

ES-G6107749-1  375/2019/eAJT 

17 27/2019/eJOV 
JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I 
LA GELTRU (Entitat)    ES-G6226139-1  376/2019/eAJT 

18 28/2019/eJOV CLUB NOU DE FUTBOL BASE VILANOVA 
2015 (Entitat)  ES-G6654522-9  377/2019/eAJT 

19 29/2019/eJOV CENTRE D'ESPLAI EL DRAC MAGIC 
(Entitat)  

ES-G6061840-2  378/2019/eAJT 

20 30/2019/eJOV 
CLUB DE FUTBOL ALUMNES OBRERS 
VILANOVA (Entitat)  ES-G6711375-3  379/2019/eAJT 

21 31/2019/eJOV CLUB PATI VILANOVA (Entitat) ES-G5824242-1 380/2019/eAJT 

22 32/2019/eJOV AMPA ESCOLA SANT JORDI (Entitat)  ES-G6328427-7  381/2019/eAJT 
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23 33/2019/eJOV AMPA ESCOLA POMPEU FABRA (Entitat)   ES-G5934481-2  382/2019/eAJT 

24 34/2019/eJOV CLUB BASQUET SAMA (Entitat)   ES-G6184526-9  383/2019/eAJT 

25 36/2019/eJOV ASSOCIACIO DE FAMILIES D'ALUMNES 
DE L'ESCOLA EL MARGALLO  (Entitat) ES-G5974886-3 384/2019/eAJT 

26 37/2019/eJOV ASSOCIACIO ESPORTIVA PASIFAE DE 
VILANOVA I LA GELTRU (Entitat) 

ES-G6545029-8  385/2019/eAJT 

27 38/2019/eJOV CLUB NAUTIC VILANOVA (Entitat)     ES-G6028003-9  386/2019/eAJT 

28 39/2019/eJOV CLUB TENNIS VILANOVA (Entitat)  ES-G0870229-2  387/2019/eAJT 

29 40/2019/eJOV CLUB ESPORTIU AMICS DE COTA ZERO 
(Entitat)    

ES-G6625294-1  388/2019/eAJT 

30 41/2019/eJOV 
CLUB GIMNASTICA VILANOVA (CGV) 
(Entitat)  ES-G5832410-4  389/2019/eAJT 

31 42/2019/eJOV PARROQUIA SANTA MARIA DE LA 
GELTRU (Entitat) ES-R5800283-C  390/2019/eAJT 

SEGON. Aprovar el text del conveni de col·laboració que es formalitzaran entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i cadascuna d’aquestes entitats (s’adjunta conveni 
model com ANNEX I, així com la fitxa extracte que s'incorpora com ANNEX II). 

TERCER. Facultar al regidor delegat d’Infància, Adolescència i Joventut, Sr. JORDI 
MEDINA ALSINA, en virtut del Decret de l’Alcaldessa de data 28 de maig de 2018, de 
delegació de competències per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 

QUART. Comunicar aquest acord a les parts interessades. 

CINQUÈ. 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. 

SISÈ. 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.”. 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS  
 
24. PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 

D’OBRES  PER A L’ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA AMBIENTAL DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL GARRAF ISAAC GÁLVEZ. NÚM. EXP.  
31/2019/eSUB   

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Primer.- Aprovar   inicialment el projecte d’obres  per a l’adequació a la normativa 
ambiental del Pavelló Poliesportiu del Garraf (Isaac Gálvez)   de Vilanova i la Geltrú,  
redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals  i  promogut per aquest Ajuntament,  
amb un pressupost total per a contracte de  cent vuitanta- set mil dos-cents seixanta 
cinc euros amb seixanta cinc cèntims   187.265,65 € (154.765,00€ més 32.500,65€ de 
l’IVA) .  
  
Tercer .-   SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període de 
trenta  dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, sinó es 
presenten al·legacions en el termini esmentat es considerarà el projecte aprovat de 
forma definitiva a tots els efectes.”. 
 
25. PROJECTES I OBRES. SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA UNA 

PRÒRROGA DELS TERMINIS D’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL 
AL DESENVOLUPAMENT LOCAL. NÚM. EXP.368/2019/eSUB  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Sol·licitar amb caràcter excepcional a la Diputació de Barcelona una pròrroga 
dels terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades dins el Programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019.  
 
Segon .- Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la 
seva execució.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER CISNUR GESTIO, SL, PER A  CONSTRUIR NAU 
INDUSTRIAL AÏLLADA PER A OFICINES I TALLER (1A.FASE)  A C. MAS 
BORRÀS,    5 NÚM. EXP. 001174/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CISNUR GESTIO, SL, per a  
CONSTRUIR NAU INDUSTRIAL AÏLLADA PER A OFICINES I TALLER (1A.FASE), a 
C. MAS BORRAS,    5, (Exp.001174/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord: 
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2. 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 i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

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” 

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

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

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

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

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

9. 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 presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte 
tècnic. 

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

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

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. 

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 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 
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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.”.  
 
27. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190430. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per Sol·licitud presentada per D. G. S., per a construir una 
tanca metàl·lica a la finca, a la Urb. Torre Veguer, 12 (000167/2019-OBR) 

2. Id. per M. P. B., per arranjar la façana dins de l’àmbit de protecció i catàleg 
municipal, al C. Sant Francesc, 9 (000403/2019-OBR) 
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3. Id. per A. J. C. G., per a construir una piscina de 7 x 3 m2 per l’habitatge unifamiliar, 
al C. Fraig, 12 (000410/2019-OBR).”. 

28. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190430. 

 
“OBRES   
 
Obres menors 

1. Sol·licitud presentada per PREVI LINE 2010, SL, per a reparar i pintar la façana, al 
C. Josep Coroleu, 24 (001366/2018-OBR) 

2. Id. per C. E. V., per reformar local, a la Pl. de la Mediterrània, 4 (000230/2019-OBR) 

3. Id. per J. M. C., per a rehabilitar la façana posterior i part de la coberta, al C. Sant 
Onofre, 88 (000248/2019-OBR) 

4. Id. per J. G. M. per a arranjar façana lateral, coberta i pintar en l’edifici unifamiliar, a 
la Pl. Catalunya, 5 (000250/2019-OBR) 

5. Id. per COM. PROP. C. JOAN LLAVERIAS, 14, per a arranjar la façana posterior de 
l’edifici, al C. Joan Llaverias, 14 (000252/2019-OBR) 

6. Id. per X. M. G., per reformar el bany de l’habitatge, al C. Manuel Tomàs, 32 02 01 
(000253/2019-OBR) 

7. Id. per A.C. L., per a posar paviment, substituir rajoles del bany i pintar en local 
sense us, al C. Soler i Morell, 10 (000254/2019-OBR) 

8. Id. per P. M. M., per a arranjar pati de l’habitatge, al C. Correu, 59 (000255/2019-
OBR) 

9. Id. per FUNDACIÓ ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF, per a treure el cel ras, al C. 
Estudis, 7 (000257/2019-OBR) 

10. Id. per E. M. B.,  per a canviar el paviment i el fals sostre de l’habitatge, al Pg. 
Marítim, 94-97 06 01 (000258/2019-OBR) 

11. Id. per B. I. D. R. L. B., per a canviar el paviment de l’habitatge, al C. Santa Eulalia, 
17 02 01 (000259/2019-OBR) 

12. Id. per E. B. F., per a canviar el paviment del menjador i la cuina de l’habitatge, al 
C. Rampí, 6 (000262/2019-OBR) 
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13. Id. per DENTAL VILANOVA, SL, per a reformar el local amb canvi de distribució per 
a clínica dental, a la Av. Jaume Balmes, 23 Bx 01 (000264/2019-OBR) 

14. Id. per E. A. G., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Llibertat, 104 
(000266/2019-OBR) 

15. Id. per C. P. C. CANARIES, 7, per a arranjar la façana posterior de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres amb bastida, al C. Canaries, 7 (000270/2019-OBR) 

16. Id. per A. P. P., per a reformar la cuina i el bany de l’habitatge, al C. Gaspar d’Avinyó, 
31 (000271/2019-OBR) 

17. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 119-121-123, per a arranjar les 
façanes de l’edifici plurifamiliar, a la Av. Francesc Macià, 119-121-123 
(000274/2019-OBR) 

18. Id. per P. M. G., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Doctor Zamenhof, 34 
Esc B 03 01 (000275/2019-OBR) 

19. Id. per A. R. L., per a arranjar la façana de l’edifici, al C. Josep Coroleu, 37 
(000277/2019-OBR) 

20. Id. per E.  J.  J., per a canviar les rajoles del bany de l’habitatge, al C. Antoni 
Urgelles, 7 (000279/2019-OBR) 

21. Id. per I. M. E. per a reformar local destinat a estanc, al Raval de Santa Magdalena, 
17 (000280/2019-OBR) 

22. Id. per D. B., per a reformar l’habitatge sense canvi de distribució, al C. Correu, 52 
02 (0002828/2019-OBR) 

23. Id. per M. D. C. J.  P., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Francesc 
Macià, 165 A 02 03 (000286/2019-OBR) 

24. Id. per COM. PROP. C. PROVIDENCIA, 29, per a rehabilitar la façana posterior de 
l’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb arnés, al C. Providència, 29 (000287/2019-
OBR) 

25. Id. per COM. PROP. C. LEPANT, 50, per acabar les feines de rehabilitació de les 
façanes, al C. Lepant, 50 (000289/2019-OBR)(000830/2018-OBR) 

26. Id. per MON PETTIT O, SL, per reformar sense afectació estructural el local, a la 
Pl. Llarga, 12 (000290/2019-OBR) 
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27. Id. per LEROY MERLIN ESPAÑA, SL, per a modificar la xarxa de sanejament de 
recollida d’aigües pluvials a l’aparcament exterior de la nau industrial, a la Rda. 
Europa, 46 (000291/2019-OBR) 

28. Id. per I. H. M., per a  reformar l’habitatge sense afectació estructural ni canvi de 
distribució, al C. Sant Josep, 2 02 01 (000293/2019-OBR) 

29. Id. per REPARACIONES Y SERVICIOS YOFRA, SL, per a canviar l’aplacat de la 
façana amb plataforma elevadora, al C. Meridional, 1 (000295/2019-OBR) 

30. Id. per L. R. M., per a realitzar cates per comprovar l’estat de l’estructura, al C. 
Miguel de Cervantes, 5 (000297/2019-OBR) 

31. Id. per CONSTRUCIONES Y REFORMAS PROCONS, SL, per a impermeabilitzar 
terrassa de l’àtic, al C. Estany, 7 (000302/2019-OBR) 

32. Id. per COM. PROP. RBLA. DE LA PAU, 105, per arranjar la façana, a la Rbla. de 
la Pau, 105 (000303/2019-OBR) 

33. Id. per COM. PROP. RBLA. EXPOSICIÓ, 45, per a arranjar balcons i fissures al 
forjat dels balcons, a la Rbla. Exposició, 45 (000304/2019-OBR) 

34. Id. per OSCARA CONSTRUCCIONES, SL, per a reformar cuina i banys de 
l’habitatge, al C. Miquel Guansé, 1 4B (000306/2019-OBR) 

35. Id. per COM. PROP. C. ESTANY, 3, per  a fer una reparació puntual dels forjat i fer 
impermeabilització del terrat, al C. Estany, 3 (000308/2019-OBR) 

36. Id. per F. G. M., per a substituir paviment ceràmic, al C. Joan Llaverias, 57 03 02 
(000310/2019-OBR) 

37. Id. per LADYWORST MULTISERVICIOS, SL, per a reformar cuina, al C. Lepant, 14 
02 02 (000311/2019-OBR) 

38. Id. per M. E. P. E., per a substituir baixant comunitari, canviar rajoles de la terrassa, 
al Pg. Ribes roges, 20 01 A (000312/2019-OBR) 

39. Id. per R. M. B., per reformar bany de l’habitatge, a la Av. Garraf, 82 (000313/2019-
OBR) 

40. Id. per N. R. V., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Major, 23 
(000315/2019-OBR) 

41. Id. per A. N. G., per arranjar la part interior del mur de la finca, al C. Bailen, 11 A 
(000318/2019-OBR) 
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42. Id. per E. G. R., per a instal·lar rètol a la façana, al C. Sant Sebastià, 24 Bxs 
(000319/2019-OBR) 

43. Id. per FUNDACIÓ HABITAT 3, per a reformar l’habitatge sense canvi de distribució 
interior, a la Av. Eduard Toldrà 37K 02 02 (000322/2019-OBR) 

44. Id. per M. Z. T., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Canyelles, 4  05 03 
(000323/2019-OBR) 

45. Id. per A. P. N., per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Manuel de Cabanyes, 
52 03 01 (000324/2019-OBR) 

46. Id. per A. C. P., per a reformar bany de l’habitatge, per al C. Moli de Vent, 19 
(000326/2019-OBR) 

47. Id. per J. S. B., per a fer la instal·lar aïllament acústic a la façana, al C. Cristòfol 
Reventós, 1 04 05  (000327/2019-OBR) 

48. Id. per J. J. R. S., per a pavimentar el pati, a la Av. Francesc Macià, 153 
(000329/2019-OBR) 

49. Id. per M. G. C., per a canviar la fusteria exterior de l’habitatge, al C. de l’Aigua, 111 
Atic 1 (000331/2019-OBR) 

50. Id. per M. F. R., per a canviar les rajoles de la cuina, al C. Merignac, 3 (000333/2019-
OBR) 

51. Id. per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a fer reparacions de 
filtracions d’aigua en coberta plana de la terrassa, al C. Gaspart d’Avinyó, 25 
(000334/2019-OBR) 

52. Id. per COM. PROP. RBLA. SAMÀ, 23 BIS, per a impermeabilitzar la terrassa de 
l’àtic, a la Rbla. Salvador Samà, 23 Bis (000336/2019-OBR) 

53. Id. per R.R. S., per a reformar bany de l’habitatge, a la Pl. Soler Carbonell, 24 At 03 
(000337/2019-OBR) 

54. Id. per J. E. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Joan Maragall, 23 - 
25 01 04 (000338/2019-OBR) 

55. Id. per MERCADONA, SA, per a reformar la distribució del supermercat, a la Av. 
Francesc Macià, 131 Bx 2 (000339/2019-OBR) 

56. Id. per MICASAN, SL, per arranjar la façana de l’edifici, al C. Jardi, 25 (000340/2019-
OBR) 



 
 

31 
 
 
 
 

57. Id. per J. J. L. B., per a fer la instal·lació de mesures de protecció en la façana, al 
C. Cuba, 18 (000344/2019-OBR) 

58. Id. per METEORIT CB, per a reformar cuina i bany, a la Rbla. Samà, 72 
(000345/2019-OBR) 

59. Id. per C. D. F. per a arranjar i canviar instal·lacions de l’habitatge, al C. Alexandre 
de Cabanyes, 4 02 01 (000349/2019-OBR) 

60. Id. per M. M. L., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Alexandre de Cabanyes, 
31 Bx 01 (000351/2019-OBR) 

61. Id. per FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, SA, per a reformar el local 
comercial, a la Rbla. Principal, 57 (000353/2019-OBR) 

62. Id. per M. P. P., per a canviar la claveguera interior, al C. Església, 5 (000356/2019-
OBR) 

63. Id. per O. F. F., per a canviar instal·lacions al bany de l’habitatge, al C. Joan 
Maragall, 7-9 05 01 (000357/2019-OBR) 

64. Id. per COM. PROP. C. BRUC, 7, per a arranjar la façana posterior de l’edifici 
plurifamiliar, al C. Bruc, 7 (000358/2019-OBR) 

65. Id. per M. M.  P., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Josep Coroleu, 128 
Bxs 01 (000360/2019-OBR) 

66. Id. per M. A. S., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Fassina, 7 01 02 
(000361/2019-OBR) 

67. Id. per COM. PROP. C. PARE GARI, 9B, per a rehabilitar les façanes de l’edifici 
plurifamiliar, al C. Pare Garí, 9 B (000362/2019-OBR).”. 

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
29. 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 
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abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta comença amb VSV 2017 226, SL i finalitza amb G.T., C.”. 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
30. ESTADÍSTICA I PADRÓ. APROVAR EL SORTEIG PÚBLIC PER A LA 

CONFIGURACIÓ DE LES MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS I 
AL PARLAMENT EUROPEU 26 DE MAIG DE 2019. NÚM. EXP. 54/2019/EEST 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el sorteig per a l’elecció dels presidents i vocals de les meses 
electorals que participaran en les eleccions Municipals i al Parlament Europeu del 26 de 
maig de 2019. De conformitat amb els resultats del sorteig, aquest Ajuntament ha 
constituït les meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per 
al càrrec que es detallen, en els documents que s’adjunten i relacionats per districtes i 
seccions, a les quals es nomena com a membres de les meses: 
 
Sorteig 
 
ANNEX 1 
 
SEGON. En el supòsit d’estimar-se alguna causa d’exclusió en relació a les persones 
designades per formar per de les meses s’efectuarà nomenament a favor de la persona 
següent de la llista que tingui els requisits legals establerts. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a l’execució 
del present acord.”. 
 
 
A les 09:15 hores, ’incorpora a la Sessió la regidora Adelaida Moya Taulés 
 
RECURSOS HUMANS 
 
31. APROVAR LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PRIVADA 

DE LA TREBALLADORA À. D. P. NÚM. EXP. 109/2019/eRH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“De conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat a la 
Sra. À. D. P., amb l’activitat privada de serveis parasanitaris per compte propi. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.30 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 
 


