ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24 D’OCTUBRE
DE 2017
Acta núm. 38
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN

SECRETARI ACCIDENTAL
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), i la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre
de 2017.
2. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER
COMPLIMENT FAVORABLE DE MESURES EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT PER
PINTAR GRAFFITIS
A LA VIA PÚBLICA.
NÚM. EXP. 000156/2017-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de quatre-cents
cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 20.2 de l’ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.
3.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES
ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA UBICADA A LA RAMBLA DE LA PAU,
DAVANT DEL NÚMERO 111, DETECTADA EN DATA 26/05/2017. NÚM. EXP.
000366/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ARXIVAR l’expedient sancionador instruït a nom de la persona titular del
DNI XXXX.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES
ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA UBICADA AL C. DE CARLETS,
DAVANT DEL NÚMERO 6, DETECTADA EN DATA 12/06/2017.
NÚM. EXP. 000398/2017-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ARXIVAR el present expedient sancionador.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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5.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A
L’ACTIVITAT COMERCIAL DE BAR RESTAURANT AMB NIF XXXX, PER NO
NETEJAR LA PART OCUPADA PER LA SEVA TERRASSA UN COP AQUESTA
VA SER DESMUNTADA, DETECTADA EN DATA 07/07/2017. NÚM. EXP.
000436/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ARXIVAR el present expedient sancionador.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber que pot
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.”.
6.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 11/05/2017.
NÚM. EXP. 000319/2017-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 quatrecents 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.
7.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX, PER SATISFER LES SEVES NECESSITATS A LA VIA
PÚBLICA, EN DATA 10/04/2017. NÚM. EXP. 000271/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
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PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. REQUERIR 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.”.
8.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS ALS TENDALS DE LA TERRASSA DE LA PLAÇA
DE LA VILA, 4, PEL DESMUNTATGE DE L’ESCENARI DEL FIMPT, EL DIA 17
D’OCTUBRE DE 2016. NÚM. EXP. 138/16-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a VINATERIA INZOLIA, SLU,
amb NIF B6376655-4, representada pel senyor amb DNI XXXX, en la quantitat de
SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO
(636.46 EUROS) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la partida
07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.”.
9.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES
PÚBLIQUES DE JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 005/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei de
manteniment de les àrees públiques de jocs infantils del municipi de Vilanova i la Geltrú.
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SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161
del TRLCSP, seguint els tràmits de gestió eficient en la contractació previstos a l’article 8
del Decret llei 3/2016, per un període de dos anys amb dues pròrrogues d’un any
cadascuna d’elles i amb un pressupost licitació de 24.750 € anuals de base imposable i
5.197,50 € d’IVA, que fan un total de 29.497,50€ (VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-SET AMB CINQUANTA EUROS) anuals, amb el següent detall:
Per a l’any 2017 es preveu un import de 2 mesos que fan un total de 4.916,25 € (IVA
inclòs)
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1710.22199 del pressupost del 2017 i a les
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
QUART.- Publicar l’anunci al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”.
10.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRASLLAT DEL SENYAL DE VÍDEO I
MANTENIMENT DE FIBRA ÒPTICA PER DONAR FUNCIONAMENT A UNA
CÀMERA DE TV3. NÚM. EXP. 010/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei de
trasllat del senyal de vídeo i manteniment de fibra òptica per donar funcionament a una
càmera de TV3 instal·lada a l’edifici La Daurada Beach Club a la plaça de Trajo de
Garbí del municipi de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161
del TRLCSP, seguint els tràmits de gestió eficient en la contractació previstos a l’article 8
del Decret llei 3/2016, per un període de quatre anys amb dues pròrrogues d’un any
cadascuna d’elles i amb un pressupost licitació anual de DOS MIL EUROS (2.000€)
més QUATRE-CENTS EUROS (400 €) d’IVA, que fan un total de DOS MIL QUATRECENTS EUROS (2.400 €), amb el següent detall:
Per a l’any 2017 es preveu un import de 2 mesos que fan un total de QUATRE-CENTS
EUROS (400 €).
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.2260201 del pressupost del 2017 i a les
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aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
QUART.- Publicar l’anunci al perfil del contractant.”.
11.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA, DICTADA EN
DATA 22 DE JUNY DE
2017 EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 357/2016-1. NÚM. EXP. 275/2016-SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:

Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE
BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat núm. 357/2016-1

Núm. i data sentència:

Núm. 136/2017 de 22 de juny de 2017

Part actora:

A. M. B.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Matias ACEBES FERNÁNDEZ

Objecte del procediment :

Resolució de la JGL de data 28 de juliol de 2016 que
desestima el recurs de reposició contra el Decret de la
Regidoria delegada d’Economia, Hisenda, Seguretat i
Recursos Humans de data 3 de juny de 2016 que
desestimava la sol·licitud d’exempció del Impost sobre
l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per dació en pagament (tot i que la transmissió es
qualifica de compravenda amb subrogació d’hipoteca).
Quantia: 5.492,73 € 2016 (EXP 000452/2016-GES)

Decisió:

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
Declara contrari a dret i anul·la l’acte administratiu objecte
del recurs Resolució de la JGL de data 28 de juliol de 2016
(exp. 000452/2016-GES) que desestima el recurs de
reposició contra el Decret de la Regidoria delegada
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans de
data 3 de juny de 2016 que desestimava l’exempció del
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Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per dació en pagament (tot i
que la transmissió es qualifica de compravenda amb
subrogació d’hipoteca).
També imposa a l’Ajuntament les costes judicials
Fermesa:

La resolució judicial és ferma. Contra la sentència es pot
interposar cap recurs ordinari

Acords:

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

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
12. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
DE
LA
JUNTA
DE
GOVERN
LOCAL
NÚMERO
F/2017/29.
NÚM. EXP. 38/2017/eINT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/29.
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/29.
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
TRESORERIA
13. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER J. M. S. B. CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 202378010, DELS EXERCICIS 2015 I
2016, DE L’ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA A LA RAMBLA EXPOSICIÓ
105. NÚM. EXP. 803/2017-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Estimar en part el recurs de Reposició interposat per J. M. S. C.:
Aplicar la reducció per local compartit i en conseqüència donar de baixa el 70% de
l’import de la liquidació de la Taxa d’Escombraries Industrials número 202378010,
resultant a pagar la quantitat de 106,37€, corresponent a l’exercici 2015, 34,31€, i a
l’exercici 2016, 72,06€.
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Aplicar la reducció en els exercicis posteriors.”.
14. GESTIÓN TRIBUTÀRIA. RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER BANCO POPULAR ESPAÑOL SA CONTRA
LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA
202241803.
NÚM. EXP. 790/2017-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por ALISEDA, SERVICIOS DE
GESTIÓN INMOBILIARIA SL en nombre de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, y
reconocer el derecho a la devolución de 19,89€.”.
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
15. PARTICIPACIÓ. DONAR DE BAIXA L’ENTITAT COL·LECTIU LITERARI
VILANOVA VIVA INSCRITA AMB EL NÚM. 39 AL REGISTRE MUNICIPAL
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 324/2017-PAR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Donar de baixa del Registre Municipal d’Entitats i Associacions l’entitat
Col·lectiu literari Vilanova Viva.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”.
16. PARTICIPACIÓ. DONAR DE BAIXA L’ASSOCIACIÓ TRADITIONAL BUDO
ARTS INSCRITA AMB EL NÚM. 263 AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 330/2017-PAR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Donar de baixa al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i
la Geltrú l’associació Traditional Budo Arts.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’esmentada associació.”.
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
17. SERVEIS SOCIALS. ACCEPTACIÓ DEL FINANÇAMENT EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA
H2020-SC6-CO-CREATION-2017
DEL
PROGRAMA
HORIZON DE LA COMISSIÓ EUROPEA AMB EL PROJECTE SOCATEL I
NOMENAMENT DE LES FUNCIONS QUE REQUEREIX EL PROJECTE.
NÚM. EXP. 126/2017/eAJT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Acordar participar en el projecte SoCaTel, en el marc de la convocatòria
H2020 SC6 CO CREATION 2017 del programa Horizon 2020 de la Comissió
Europea.
Segon.- Acceptar el finançament per a dur a terme l’esmentat projecte, per un valor de
90.625€.
Tercer.- Nomenar com a Project Financial Signatory (PFSign) a la Sra. Marta Rovira
Borrell, com a cap de Serveis socials, que podrà signar els extractes financers per a la
subvenció en nom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú gestionada a través del
sistema d'intercanvi electrònic, i únicament en el marc del programa SoCaTel.
Quart.- Nomenar com a Project Legal Signatory (PLSign) la Sra. Núria Cortada de la
Peña, coordinadora de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania que podrà signar acords de
subvenció i esmenes en nom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i únicament en el
marc del programa SoCaTel.
Cinquè.- La resta de membres de l’equip de treball, amb els rols de Team membre,
Participant Contact o Task Manager, seran designats directament per part de les
persones amb els rols de PFSign i PLSign.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
18.

PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE
LA FIRA DE NOVEMBRE 2017 I ATORGAMENT A L’HABILITAT DEL SERVEI
UNS PAGAMENTS A JUSTIFICAR. NÚM. EXP. 000199/2017-DES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
PRIMER. APROVAR el pressupost general de la Fira de Novembre.

Fira de Novembre 2017
10, 11 i 12 de novembre 2017

9

Pressupost Fira de Novembre 2017
Despeses

TOTAL (B.I.)

TOTAL

Instal.lacions estands, carpes i tendals

33.801,34

40.899,62

Personal i serveis (mobiliari muntatge)

41.475,04

48.852,56

Gestió Tècnica de la Fira

6.800,00

8.228,00

Promoció i publicitat

10.274,83

11.523,16

Instal.lació, subministrament elèctric i assegurances
Activitats de dinamització firal (inclou Saló del
Carnaval)

40.792,50

41.399,43

27.151,71

29.166,91

12.923,05

14.650,98

4.459,20

5.395,63

Saló del
carnaval
La Factoria

TOTAL
200.116,29

Ingressos

TOTAL

Expositors

137.616,30

Aportació municipal per dinamització

40.000,00

Espai enogastronòmic

7.500,00

Saló del Carnaval

10.000,00

Comunicació estand municipal (Saló del carnaval)

5.000,00
TOTAL
200.116,30

SEGON. APROVAR l’atorgament de l’habilitat del Servei de Promoció Econòmica i en
concepte de pagaments a justificar per a despeses menors durant l’organització de la
Fira de Novembre, l’import de 5.000 €, que es consignaran a càrrec a la partida de Fires
10.4311.2279901.
TERCER. SOL·LICITAR al servei de Promoció Econòmica que un cop finalitzada la Fira
de Novembre presenti un estat de la liquidació de la gestió econòmica de la fira.”.
19.

PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA TRANSMISSIÓ DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 72 DEL MERCAT
DEL CENTRE. NÚM. EXP. 000213/2017-DES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la
transmissió de la parada núm. 72 del Mercat del Centre.
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SEGON. Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa de la parada núm. 72
del Mercat del Centre a favor de la senyora A. S. S., amb DNI 52217586L, amb les
mateixes condicions que l’anterior adjudicatària, i continuant amb la mateixa activitat de
Pa, pastisseria industrial i ordinària i confiteria, reconeguda pel Reglament de Mercats a
l’art. 2, j) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada establerta pel
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
TERCER. Requerir a l’actual concessionària F. D. L. F. C., d’acord amb el que es
disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è,
punt 2, apartat a, el pagament del 10% del l’import del valor de referència calculat a raó
de 5.624,00€ metre lineal, resultant l’import de dos mil cinc-cents cinquanta-vuit euros,
amb noranta-dos cèntims (2.558,92€)
QUART. Requerir a la senyora A. S. S., com a nova concessionària, d’acord amb el que
disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è,
punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar la
quantitat de 100,00€ pels metres lineals de parada (4,55 ml), ascendint l’import total a
quatre-cents cinquanta-cinc euros, (455,00€), així com acceptar complir amb les normes
del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin
aplicables.
CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el
compliment de les obligacions anteriors.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió
Tributària i Intervenció.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
20. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER DELBET
TRADE, SL PER FER REFORÇ I REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE
L’EDIFICI UNIFAMILIAR EN CANTONADA,
AL C.
AIGUA, 41.
NÚM. EXP. 158/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per DELBET TRADE, SL, per a
FER REFORÇ ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI
ENTRE MITGERES, al C. AIGUA,
41, (Exp.000158/2017-OBR) d’acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de
Llicències Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat
per la direcció facultativa i visat pel col·legi professional.
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2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat
de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini
públic.
3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i
imprescindible haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i
afectació de la via pública. Com a requisit necessari per a l’atorgament de
dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el treball que s’integri en
aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la
seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de
vehicles o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de
jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a
guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de
modificacions sobre el Pla durant el transcurs de l’obra.
4. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació
de la via pública està tipificada com a infracció administrativa a
l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres que tenen
implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot ser objecte de
sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins
i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
5. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres
que no continguin clor en el procés de fabricació.
6. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat
edificable o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran
d'acabar amb materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran
un acabat digne i adequat a l'entorn.
7. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques
pròpies dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions
hauran d’estar integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar
la composició arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un
impacte visual significatiu.
8. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc
a la resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils
o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
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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.”.
21. LLICÈNCIES URBANISTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER HIPLUS
AIRE ACONDICIONADA, SL, PER ENDERROCAR COBERTS PERIMETRALS
DE LA NAU INDUSTRIAL EN COMPLIMENT DE L’ORDRE DE RESTITUCIÓ DE
L’EXPEDIENT
DE
DISCIPLINA,
AL
C.
MASIA
TORRENTS,
2.
NÚM. EXP. 1130/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMERCONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per
HIPLUS AIRE
ACONDICIONADO, SL, per a ENDERROCAR COBERTS PERIMETRALS DE LA NAU
INDUSTRIAL, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE DE RESTITUCIÓ DE L’EXPEDIENT
DISCIPLINARI 000007/2017-DIS, al C. MASIA TORRENTS, 2, (Exp.001130/2017-OBR)
d’acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables,
amb les següents condicions particulars i generals:
1.

Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció
facultativa i visat pel col·legi professional i COMUNICAR-HO al departament de
protecció de la legalitat.
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

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

2.
3.

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.
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.
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.
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4.
5.

6.
7.

8.
9.

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.
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.
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.
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)
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.
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.”.
22. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA
PER APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL, SA, PER FER
AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, AL C. EUSEBI MILLAN, 1-3 NÚM. EXP.
623/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud de llicència sol·licitada per APLICACIONES
ELECTROMECANICAS GERVALL, SA, per a AMPLIAR LA NAU INDUSTRIAL,
situada a l’avinguda Eduard Toldrà, 87-93 i carrer Eusebi Millan 1-7, d’acord amb
l’informe tècnic que figura incorporat a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”.
23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
APROVADES
PER
DECRET
PER
DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D171024
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret per delegació d’Alcaldia.
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Llicències urbanístiques
1.
2.
3.
4.

Sol·licitud presentada per M. I. D., per col·locar baixant pluvials en la façana de
l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Concordia, 18B 4-1 (536/2017)
Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG,
SA, per obrir rasa de 0,9 x 0,4m en vorera i calçada per connexió de gas, al C.
Germanes Rosell, 9 (1052/2017)
Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG,
SA, per obrir rasa de 0,4m i escomesa de 2,3 x 0,4m per connexió de gas, a la
Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 6 (1140/2017)
Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG,
SA, per obrir rasa de 0,4m i escomesa de 4 x 0,4m per connexió de gas, al C.
Aigua, 66 (1142/2017).

24. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP171024
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1. Comunicació presentada per A. D. L. T. A., per enrajolar cuina i bany, al C. Sant
Onofre, 63-65 (1015/2017)
2. Comunicació presentada per C. N. J., per reformar el bany, al C. Manel de
Cabanyes, 61 (1020/2017)
3. Comunicació presentada per N. M. L., per reformar cuina, al. C. Major, 7 3
(1021/2017)
4. Comunicació presentada per M. D. C. L., per reformar cuina, al C. Ca l’Escoda, 14 15 (1022/2017)
5. Comunicació presentada per M. C. M. O., per reformar cuina i bany, a la Pl. fabrica
nova, 9 2B (1023/2017)
6. Comunicació presentada per E. H. S., per reformar bany, a la Rbla. Exposició, 49 24 (1024/2017)
7. Comunicació presentada per E. C. C., per canviar rajoles de cuina i bany, al C.
Canàries, 24 3-1 (1027/2017)
8. Comunicació presentada per M. P. P., per canviar instal·lació d’aigua i canviar
rajoles, al C. Església, 5 2-1 (1028/2017)
9. Comunicació presentada per I. G. E., per canviar rajoles i paviment de la cuina, al C.
Unió, 94 3-1 (1029/2017)
10. Comunicació presentada per M. V. R., per canviar banyera per plat de dutxa, a la
Av. Francesc Macià, 126, 4-1 (1036/2017)
11. Comunicació presentada per P. R. M., per canviar plat de dutxa, al c. Pare Gari, 41 1
(1039/2017)
12. Comunicació presentada per GRUP QUINTANA BALSELLS, SL per reformar el
bany, a la Av. Francesc Macià, 153 4-1 (1040/2017)
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13. Comunicació presentada per M. C. C., per canviar banyera per plat de dutxa i
enrajolar, al C. Jardí, 101 3-2 (1041/2017)
14. Comunicació presentada per A. V. R., per reformar cuina del habitatge, al C. Unió,
58 1-1 (1044/2017)
15. Comunicació presentada per C. D. A. R. V., per canviar rajoles de la cuina, al C.
Raval de Santa Magdalena, 2 2-1 (1063/2017)
16. Comunicació presentada per R. G. L., per substituir la banyera per plat de dutxa, a la
Rbla. Samà, 49 1-3 (1064/2017)
17. Comunicació presentada per C. D. S., per canviar banyera per plat de dutxa, al C.
Josep Coroleu, 12 3-1 (1066/2017)
18. Comunicació presentada per C. U. A., per reformar la cuina, al C. Josep Coroleu,
48G 1-1 (1069/2017)
19. Comunicació presentada per J. G. R., per canviar banyera per plat de dutxa, al C.
Padua, 33 2-1 (1073/2017)
20. Comunicació presentada per S. B. P., per canviar banyera per plat de dutxa, al C.
Puigmal, 34 (1074/2017)
21. Comunicació presentada per J. F. S., per canviar banyera per plat de dutxa, al C.
Canigó, 3 7-3 (1075/2017)
22. Comunicació presentada per J. B. J., per canviar banyera per plat de dutxa, al C.
Bailen, 27 1-2 (1076/2017)
23. Comunicació presentada per E. T. N., per reformar el bany, al C. Canyelles, 2 2-1
(1077/2017)
24. Comunicació presentada per M. P. F., per reformar el bany, al C. Sant Pere, 26 2-1
(1078/2017)
25. Comunicació presentada per M. R. P. F., per reformar cuina, al C. Girona, 3 4-1
(1079/2017)
26. Comunicació presentada per M. P. M., per reformar bany i cuina, al C. Recreo, 98 1
(1088/2017)
27. Comunicació presentada per J. P. P., per canviar banyera per plat de dutxa, al C.
Tarragona, 6 2B (1089/2017)
28. Comunicació presentada per M. C. A. A., per canviar paviment de la cuina, al C.
Albert Virella i Bloda, 23 (1090/2017)
29. Comunicació presentada per A. B. C., per canviar el paviment, al C. Josep Anselm
Clavé, 20 (1092/2017)
30. Comunicació presentada per L. L. M., per fer enderroc del fals sostre previ projecte
de reforç, a la Rbla. Principal, 12 1r (1096/2017)
ACTIVITATS
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
1- Declaració responsable d’obertura presentada per AKI BRICOLAJE ESPAÑA,
SLU, per instal·lar una carpa (centre de bricolatge) a la ronda Europa, 46. (56/17
eact)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
2- Comunicació prèvia d’obertura presentada per VOLTAGE COSMÈTICS, SL, per
instal·lar un magatzem de cosmètics al camí Ral, 6, nau 16. (134/17 eact)
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COMUNICACIÓ PRÈVIA PER CANVI DE NOM
3- Comunicació prèvia presentada per P. Z. C. per canviar de nom una activitat de
venda d’alimentació a l’avinguda Torre del Vallès, 1. (138/17 eact)
4- Comunicació prèvia presentada per S. I. per canviar de nom un supermercat al
carrer Albert Salvany i Bertran, 2, bxs. 4. (127/17 eact)
5- Comunicació prèvia presentada per B. E. I. per canviar de nom un centre
d’estètica al carrer Tetuán, 16, bxs.
6- Comunicació prèvia presentada per L. N. H. per canviar de nom una perruqueria
al carrer Llibertat, 116, bxs. (142/17 eact)
25. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I
ÚLTIMA A FAVOR DE LA UTE VORACYS-OPSA PER TREBALLS
DE
MANTENIMENT
DE
LA
PISTA
D’ATLETISME
MUNICIPAL.
NÚM. EXP. 24/2017-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 el mes
de setembre de 2017, a favor de la UTE VORACYS-OPSA PISTA D’ATLETISME amb
NIF U 67057109 per les obres de “Manteniment del paviment de la pista d’atletisme
municipal, corresponent a la factura nº Ute241-0000002 per import de cent setanta un
mil sis-cents quaranta-cinc euros amb setze cèntims 171.645,16€ (141.855,50€ més
29.789,66€ del 21 per cent de l’IVA) .
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50,3420,63900 (tartà
Pista d’atletisme) del pressupost vigent.”.
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM
26. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació és la que s’adjunta.
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SEGON.- Facultar l’Il·lma Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.25 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental.

Neus Lloveras Massana

Josep Gomariz Meseguer
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