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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 27 DE MARÇ DE 2018 

 
Acta núm. 12 
 
Assistents: 

 NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS I CARBONELL 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
           GISELA VARGAS I REYES 

BLANCA ALBÀ PUJOL 
       
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) d’acord 
amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE 

MARÇ DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 20 de març 
de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE 

SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE CIVISME 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  EXP. NÚM. 0000016/2017-CONT. 

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

“PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de sensibilització a la ciutadania mitjançant 
agents de civisme al municipi  de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa ACTUA, SCCL,                    
NIF F6182605, per un període de dos anys, prorrogables per mutu acord fins un màxim 
de 2 pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, per un import anual de 47.498,-€ 
(QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS  (exempts d’IVA). 
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SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 08.3272.2269901, 08.3273.2279901 i 
08.3271.2279901 del pressupost vigent i a les aplicacions de la resta d’exercicis 
econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga.  

La despesa prevista per l’any 2018 (a partir del 24 de juny i fins el 31 de desembre) serà 
de 24.672,47,-€ (VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS D’EURO), desglossada de la manera següent: 
 
-       08.3272.2269901: 16.724,84,-€ 
-       08.3273.2279901:   4.741,03,-€ 
-       08.3271.2279901:   3.206,60,-€ 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, es 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 

TERCER.- Notificar l’adjudicació a ACTUA. SCCL, i assenyalar que d’acord amb allò 
establert a l’art. 156.3 del TRLCSP, la formalització del mateix s'haurà de produir dins 
del termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors. 

QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització 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 36 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, a la Cap del Servei de Convivència i 
Equitat. 

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.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE 

L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE  GAS NATURAL DESTINAT ALS 
ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ                                
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU .                                      
NÚM. EXP.000011/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereix a la tercera pròrroga del 
l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un termini de cinc mesos, des de l'1 de maig de 
2018 al 30 de set 
embre de 2018, amb les següents condicions econòmiques: 
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Sublots                                                                Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    48,553 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,679 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    37,336 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    34,231  
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    23,106   
 
Segon.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent indicades 
en el quadre següent, d’acord amb el càlcul de consum efectuat: 

 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.”. 
 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA SOCIAL PER LA 
QUAL S’ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS DE SUPLICACIÓ 7041/2017, 
INTERPOSAT PER J. A. H., QUE CONDEMNA A L’AJUNTAMENT I A                          
LES COMPANYIES D’ASSEGURANCES DE FORMA SOLIDÀRIA A PAGAR                 
19.441,67 €. NÚM.EXP. 000268/2016-SEC. 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional:   TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment:   Recurs de suplicació 7041/2017 
 
Núm. i data sentència:   Sentència núm. 227/2018 de 16 de gener de 2018 
 
Part actora:    J. A. H. 
 
Part demandada:   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat(s):    S. S. H., D. R. L., X. B. 

A. i L. V. C. 
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Objecte del procediment:  S’interposa recurs de suplicació contra la sentència del Jutjat 
Social nº 7 de Barcelona, dictada en el procediment 142/2014 de 
reclamació de quantitat per danys i perjudicis. 

 
Decisió :    SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA EN PART 

- Estima en part el recurs de suplicació. L’import de la condemna 
és de 19441.67 euros a càrrec solidàriament de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, Cemex España, SA, Zurich España, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA i AIG Europa, tot i que 
Zurich España deduïts 3005.06 euros, i mantenint l’absolució de 
FIACT, Mutua de Seguros y Reaseguros. 
- Desestimar els recursos de suplicació interposats per Cemex, 
SA, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Zurich España, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA 
- Condemna en costes als recurrents, que es fixen en 300 euros 
per cada impugnació. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot interposar 

recurs de cassació. 
 
Acords: Únic.  Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU 
VEHICLE C2094 BMF PER MANIOBRES DE LA GRUA A LA RAMBLA SAMÀ, 
33, EL DIA 22 D’ABRIL DE 2017.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                                          
NÚM. EXP. 000021/2018-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU 
VEHICLE C2268 BMF PER MANIOBRES DE LA GRUA A LA RAMBLA SAMÀ, 
33, EL DIA 22 D’ABRIL DE 2017.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                                     
NÚM. EXP. 000022/2018-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
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7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER LA PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX, EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIAL AMB CIF B66514340, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
DEIXAR CARTRONS A LA VIA PÚBLICA FORA DELS CONTENIDORS, EN 
DATA 05/07/2017. NÚM. EXP.000451/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del                    
NIE XXXX, en representació de l’activitat comercial amb NIF B66514340, per no ser la 
responsable de la infracció detectada. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA FORA DELS CONTENIDORS, EN DATA 
05/07/2017. NÚM. EXP.000455/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del                    
DNI XXXX. 
 
SEGON. ARXIVAR el present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANICONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 300-€, PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLE 50.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
ESTAR INSCRIT EL GOS AL CENS MUNICIPAL, I ESTIMAR PARCIALMENT 
LES AL·LEGACIONS PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 24.1 PER NEGAR-SE, 
PREVI REQUERIMENT DEL AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, A RETIRAR 
LES DEPOSICIONS DE LA VIA PÚBLICA,  EN DATA 25/04/2017.                                           
NÚM. EXP. 000593/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX, únicament en la infracció establerta a l’article 24.1, 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 de l’ordenança municipal de tinença d’animals, 
segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa 
de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar 
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta.  
 
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.”. 
 
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 14/10/2017.                                          
NÚM. EXP. 000665/2017-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.”. 
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NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS 
 
11. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

L’ASSOCIACIÓ PENYA ST. PAULÍ VNG (DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT 
ESPORTIVA I SOCIAL DEL CLUB DE FÚTBOL ST. PAULÍ D’HAMBURG).                                        
NÚM. EXP. 47/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ PENYA ST. PAULÍ VNG amb el número 525. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
12. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

L’ASSOCIACIÓ ANIMANGA DE CATALUNYA, ANIMANGACAT 
(ESDEVENIMENTS REFERENTS AL MÓN DE L’ANIME, EL MANGA, ELS 
CÒMICS I ELS VIDEOJOCS) NÚM. EXP. 46/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ ANIMANGA DE CATALUNYA amb el número 526. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
13. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

L’ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA BANCA Y ENTIDADES – 
ASOCIACIÓN ABAE (ASSESSORAMENT JURIDICO-ECONÒMIC EN MATÈRIA 
D’HIPOTEQUES, PRÉSTECS I DEMÉS PRODUCTES BANCARIS).                                      
NÚM. EXP. 51/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA BANCA Y ENTIDADES - ASOCIACIÓN 
ABAE amb el número 527. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
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14. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 
L’ASSOCIACIÓ JUVENIL VILAVERN (CULTURA MUSICAL ROCK & HEAVY) 
NÚM. EXP. 81/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ JUVENIL VILAVERN amb el número 528. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
15. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

L’ASSOCIACIÓ DE SUPORT A STOP MARE MORTUM (FOMENTAR EL CANVI 
EN LES POLÍTIQUES EUROPEES D’ESTRANGERIA I MIGRATÒRIES, DE 
PROTECCIÓ INTERNACIONAL I D’ACCIÓ EXTERIOR PER ASSOLIR UN MÓN 
BASAT EN EL RESPECTE DELS DRETS HUMANS) NÚM. EXP. 70/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’entitat ASSOCIACIÓ DE SUPORT A STOP MARE MORTUM amb el número 529. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
OCUPACIÓ 
 
16. ACCEPTAR DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS 

LOCALS D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”  DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.                                             
NÚM. EXP. 000007/2018-EDT. 

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

“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 22 de febrer de 2018 i 
referència de registre 36/2018 en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació 
“Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica XALOC”, amb codificació 
18/Y/248899, així com la concessió del recurs econòmic de QUARANTA-UN MIL 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS  (41.058,78.- €) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
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desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, a realització del següent servei, objecte 
de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica XALOC 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 41.058,78.- euros 

 
La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents 
termes :  
 
a) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en 
el període comprés entre 1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 
 
b) JUSTIFICACIÓ : l’IMET disposarà, com a màxim, fins al 31 d’octubre de 2018 
per justificar les despeses a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
en els termes establerts en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 22 de febrer de 2018. 
 
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
INTERVENCIÓ 
 
17. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/7.   NÚM. EXP. 18/2018/EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/7  

  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/7  

  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
TRESORERIA 
 
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER            

L’ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES I PER LA TAXA PER LA 
INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ. NÚM. EXP. 000362/2018-GES. 

 

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

1. Concedir els ajuts següents per un total de 53.222,84 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 

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

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. 

19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ                       
PER L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (NIVELL DE RENDA).                                            
NÚM. EXP. 000364/2018-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
1. Concedir els ajuts següents per un total de 84,13 Euros, per ajuts al pagament de 

l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda), de l’exercici 2017, 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 

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

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 la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 
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20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER 
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (BIMODALS).                     
NÚM. EXP. 000365/2018-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
“ 
1. Concedir els ajuts següents per un total de 26,98 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: 

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

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 SUBVENCIONS PER 

LA TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’ACTIVITATS                      
NÚM. EXP. 000366/2018-GES. 

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

1. Concedir els ajuts següents per un total de 147.372,32 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats, de l’exercici 2017, 
previstos a l’apartat 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 

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

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 SUBVENCIONS PER LA 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES.                             
NÚM. EXP. 000368/2018-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
“ 
1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.555,00 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: 

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

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 URB 
 
URBANISME 
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS.  APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. I. M. L.,                 
PER A  SUBSTITUIR DOS BIGUES DE LA  COBERTA EXISTENTS EN MAL 
ESTAT DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES  A RBLA. PRINCIPAL,   16.                   
NÚM. EXP.: 000148/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. I. M. L., per a  
SUBSTITUIR DOS BIGUES DE LA COBERTA EXISTENTS EN MAL ESTAT DE 
L'EDIFICI ENTRE MITGERES, a RBLA. PRINCIPAL,   16, (Exp.000148/2018-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
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1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER LL. LL.M., PER A  
FER ESTINTOLAMENT DE DOS TRAMS DE PARET DE LA PLANTA PRIMERA 
DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES  A RBLA. PRINCIPAL,   12 
01.  NÚM. EXP.: 000268/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  LL. LL. M., per a  FER 
ESTINTOLAMENT DE DOS TRAMS DE PARET DE LA PLANTA PRIMERA DE 
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a RBLA. PRINCIPAL,   12 01, 
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(Exp.000268/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres 
que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
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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.”.  
 
25. 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. D180327. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXX, per enderrocar un mur de tanca mitgera de 
parcel·la i construir un nou mur de tanca, al C. de l’Estaca, 56 i 58, en compliment de la 
sentència 418/2014 (1306/2017) 
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2. Id. per XXXX, per arranjar i pintar façana de l’edifici unifamiliar amb plataforma 
elevadora dins de l’àmbit de l’ordenança cromàtica municipal, al C. Sant Gervasi, 14 
(198/2018) 
3. Sol·licitud presentada per XXXX, per arranjar i pintar façana de l’edifici unifamiliar 
amb plataforma elevadora dins de l’àmbit de l’ordenança cromàtica municipal, al C. Sant 
Gervasi, 14 (198/2018) 
4. Id. per COM. PROP. RBLA, PAU, 99 per fer reforç estructural en el local de la 
planta baixa de l’edifici, a la Rbla. Pau, 99 (229/2018) 
5. Id. per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 1, per rehabilitar la façana de l’edifici 
plurifamiliar en testera dins dels àmbits de protecció del pla especial i catàleg històric 
artístic municipal, a la Rbla. Principal, 1 (247/2018) 
6. Id. per XXXX, per fer ampliació en façana de la porta d’accés a l’aparcament de 
l’habitatge unifamiliar dins dels àmbits de protecció del pla especial i catàleg històric 
artística municipal, al C. Major, 43 (243/2018) 
7. Id. per XXXX, per rehabilitar la façana de l’edifici en cantonada de 
PB+PENTRESOL+3PP+PSTOC amb plataforma elevadora dins dels àmbits de 
protecció del pla especial i catàleg històric artístic i de la carta de colors municipal, al C. 
Col·legi, 24 (249/2018) 
8. Id. per CAIXABANK, SA, per reformar i ampliar oficina bancaria en PB+1PP, a la Pl. 
Gumà i Ferran, 4 Bx 01 (252/2018) 
9. Id. per COM. PROP. C. MIG, 22, per fer reforç del forjat de l’habitatge de la planta 
2a de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al. C. Mig, 22 2 (255/2018) 
10. Id. per COM. PROP. PERE RIUDOR, 9, per fer reparació puntual dels balcons amb 
esquerda de l’edifici plurifamiliar en testera amb plataforma elevadora, al C. Pere 
Riudor, 9 (259/2018) 
11. Id. per CONSTRUICIONES DONA CAS, SL, per legalitzar les obres de reforma de 
la nau industrial, consistent en fer distribució interior i instal·lació d’un ascensor, al C. 
Roser Dolcet, 1 (273/2018) 
 
26. 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. CP180327 

 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per XXXX, per construir habitatge unifamiliar entre mitgeres 

de PB+1PP, situat al carrer Parlament, 5, cantonada amb el carrer Josep Anselm 
Clavé, 26-28 (89/2018)(1047/2015) 

Obres menors 

2. Comunicació presentada per COM. PROP. C. PARE GARI, 5-7, per rehabilitar els 
cantells dels balcons, al C. Pare Gari, 5-7 (164/2018) 

3. Id. per XXXX, per rerhabilitar el porxo de la comunitat, al Pg. Ribes Roges, 15 
cantonada C. Joan D’Austria, 2 (192/2018) 

4. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 95, per arranjar la façana del pis 3-2, al 
C. Josep Coroleu, 95 (196/2018) 
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5. Id. per XXXX, per substituir el paviment del pis, al C. Menendez Pelayo, 44 1-1 
(208/2018) 

6. Id. per COM. PROP. C. OLERDOLA, 43, per instal·lar un sistema contra els coloms 
al voladís de la coberta principal, al c. Olerdola, 43 (214/2018) 

7. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Acacies, 13 01 02 
(216/2018) 

8. Id. per XXXX, per reformar interior de l’habitatge, al C. Casernes, 18 01 02 
(218/2018) 

9. Id. per XXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, al C. Balears, 43 03 02 (221/2018) 
10. Id. per QUEVEL, SL,  per canviar mobiliari, col·locació de rètol, treure el revestiment 

ceràmic de la façana, eliminació del graó d’accés al local i pintar, a la Rbla. 
Principal, 73 Bx 01 (222/2018) 

11. Id. per COM. PROP. C. CANARIES, 23, per canviar les baranes dels balcons i pintar 
façana, al C. Canaries, 23 (223/2018) 

12. Id. per XXXX, per canviar sostre de pladur del bany i enrajolar, a la Rbla. Exposició, 
49 (225/2018) 

13. Id. per XXXX, per instal·lar rètol al local comercial, al C. Unió, 32 Bx 03 (228/2018) 
14. Id. per XXXX, per fer nova distribució en planta primera de l’edifici unifamiliar entre 

mitgeres, al C. Sant Felip Neri, 42 (230/2018) 
15. Id. per XXXX, per rehabilitar la façana de l’edifici unifamiliar entre mitgeres, al C. 

Parlament, 21 (233/2018) 
16. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Llibertat, 22 02 01 (234/2018) 
17. Id. per XXXX, per reformar bany, cuina, substituir paviment i pintar l’habitatge, al C. 

Joan Llaverias, 35 03 01 (235/2018) 
18. Id. per XXXX, per reparar humitats del bany, al C. Merè, 6 Bx (236/2018) 
19. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa i enrajolar bany de l’habitatge, al 

C. Menendez Pelayo, 27 04 01 (239/2018) 
20. Id. per CONSAX TÉCNICAS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCIÓN SL, per 

reformar cuina, substituir el paviment i pintar l’habitatge, al Pg. Marítim, 107 05 04 
(240/2018) 

21. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina, pintar i canviar finestres, al C. Francesc 
Macià, 165 Esc. C 05 04 (241/2018) 

22. Id. per XXXX, per canviar el paviment de l’habitatge, al C. Bruc, 5 01 01 (242/2018) 
23. Id. per XXXX, per substituir el paviment de la terrassa al C. Calafell, 13 (245/2018) 
24. Id. per XXXX, per substituir el paviment de l’habitatge, al C. Dr. Zamenhof, 31 01 04 

(246/2018) 
25. Id. per SPIN VILANOVA, SL, per col·locar rètol al local, al C. Pere Jacas, 19 Bx 5 

(248/2018) 
26. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Palmerar, 10 03 02 

(253/2018) 
27. Id. per COM. PROP. AV. JAUME BALMES, 7, per rehabilitar la façana de l’edifici, a 

la Av. Jaume Balmes, 7 (254/2018) 
28. Id. per ANIMAL WORLD GARRAF, SL, per fer adequació del local comercial fer 

divisions, pintar i col·locar el rètol, a la Av. Garraf, 65 BX 3 (257/2018) 
29. Id. per XXXX, per arranjar la façana principal de l’edifici, al C. Hernani, 10 

(260/2018) 
30. Id. per COM. PROP. RBLA. CASTELL, 82, per arranjar la façana, a la Rbla. Castell, 

82 (262/2018) 
31. Id. per SOCIEDAD PREVISORA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SLU, per reformar 

local, a la Av. Cubelles, 54 local 01 i  02 (263/2018) 
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32. Id. per XXXX, per enrajolar bany i cuina de l’habitatge, al C. Rei Pere el Cerimonios, 
65 03 02 (267/2018) 

33. Id. per XXXX, per canviar rajoles del balcó de l’habitatge, al C. Correu, 75 01 02 
(275/2018) 

34. Id. per ARPAON 2016 SL, per canviar el paviment, pintar, adaptar les instal·lacions 
al local, a la Rbla. Principal, 19 (280/2018) 
 
ACTIVITATS 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentat per ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

COL.LEGIAL, SA, per instal·lar una oficina d’assegurances a l’avinguda de 
Francesc Macià, 4, bxs. (37/18-eact) 

2- Declaració responsable d’obertura presentat per  XXXX, per instal·lar un despatx 
d’advocats a la rambla Principal, 55, bxs.12. (40/18 eact) 

3- Declaració responsable d’obertura presentat per ELECTRO CALBET, SA, per 
instal·lar una activitat de vena i exposició d’electrodomèstics a la plaça Soler i 
Carbonell, 28, bxs.2. (36/18-eact) 

 
COMUNICACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX per instal·lar un bar (amb 

admissió de gossos) al carrer del Forn de Vidre, 17, bxs. 2. (196/17-eact) 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar un bar a la 

rambla Salvador Samà, 82. (44/18 eact) 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXper instal·lar un bar al carrer 

de Bailén, 75. (38/18-eact) 
 
COMUNICACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA PER CANVI DE NOM 

 
7- Comunicació responsable d’obertura presentat per XXXX, per canviar de nom una 

oficina de gestió i despatx d’advocat a la plaça Agermanament, 5,bxs. 6. (52/18 
eact) 

8- Comunicació responsable d’obertura presentat per XXXX, per canviar de nom una 
activitat de venda de fruites i verdures al carrer Doctor Fleming, 68. (50/18 eact) 

 
PROJECTES I OBRES 

27. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 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. 2 corresponent a treballs efectuats el  mes 
de gener 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 
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millora desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II”, corresponent a la factura  nº 01 
2018/01/36 per import de nou mil sis-cents seixanta cinc euros amb sis cèntims  
9.665,06€ (   7.987,65 € més  1.677,41 € de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.4590.61914  del vigent 
Pressupost Municipal.”. 
 
28. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM.2 A FAVOR DE FIRTEC,SAU 

PER “MANTENIMENT DEL PAVIMENT PLAÇA DE LA VILA”.                                  
NÚM. EXP. 000034/2017-PUR 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats els  
mesos de desembre de 2017, gener i febrer de 2018, a favor de l’ empresa FIRTEC,SAU  
amb NIF A60493582 per les obres de  “Millora del paviment de la plaça de la Vila ”, 
corresponent a la factura  nº 18 035024 per import de trenta nou mil cinc-cents vuitanta-
dos euros amb quaranta-nou  cèntims  39.582,49€ (   32.712,80 € més  6.869,69 € de 
l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.1533.61913 (Actuacions 
manteniment ciutat) del Pressupost Municipal 2017.”. 
 
 
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. 
 
 
29. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVAR L’ACORD DE TERMINACIÓ 

CONVENCIONAL DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER CAIGUDA A L’APARCAMENT DE RIBES ROGES, EL DIA 11 DE                     
JUNY DE 2016.  IMPORT RECLAMAT 4582 EUROS.  IMPORT ACORDAT 
1374.6 EUROS. NÚM. EXP. 000078/2016-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la senyora amb                               
DNI XXXX, en la quantitat de MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS D’EURO (1374.6 €) pels danys soferts, dels quals SET-CENTS EUROS                            
(700 EUROS) aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat 
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patrimonial” d’aquest Ajuntament, i la resta, a càrrec de la companyia Zurich Insurance, 
SLP. 
 
Aquestes quantitats seran ingressades per transferència al compte corrent de Catalunya 
Caixa IBAN ES32 2013 0779 9002 0026 7132, del qual la senyora reclamant n’és titular. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.”. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.34 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  
 
 


