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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 22 MAIG DE 2018 
 
Acta núm. 20 
 
Assisteixen: 

 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la                  
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FÉ  PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE 

MAIG DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15 de maig 
de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS 
EDUCATIUS AL CENTRE  D’ART CONTEMPORANI LA SALA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ.   NÚM. EXP. 000008/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del servei d’atenció al públic, visites i tallers educatius al 
Centre d’Art Contemporani LA SALA del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP,  per un període de 2 anys, amb un pressupost base de licitació anual de 
TRETZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS (13.861 €), més DOS MIL NOU-
CENTS DEU AMB VUITANTA-UN EUROS (2.910,81 €) , corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de SETZE MIL SET-CENTS SETANTA-UN AMB VUITANTA-UN 
EUROS (16.771,81 €) 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3340.2260901 (suport a la creació) del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ.  APROVAR LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE 

DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL COMPLEX 
MUNICIPAL DE FUTBOL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                        
NÚM. EXP. 000031/2015-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte de la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar del Complex Municipal de Futbol de 
Vilanova i la Geltrú,  al Sr. A. M. M. amb NIF XXXX,  pel període de l’1 de maig i fins el 30 
de juny de 2018, per un cànon mensual de 667,08 € (SIS-CENTS SEIXANTA-SET MIL 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO) (no s’aplica IVA). 
 
SEGON.- Notificar l’acord al Sr. A. M. M. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS D’ESPECTACLES PIROTÈCNICS PER LA 
FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000017/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del servei d’espectacles pirotècnics per la festa major del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP,  amb un pressupost base de licitació de VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-SIS AMB NORANTA-QUATRE EUROS (23.966,94 €), més CINC MIL 
TRENTA-TRES AMB SIS EUROS (5.033,06 €) , corresponent al 21% d’IVA, que fan un 
total de VINT-I-NOU MIL EUROS (29.000 €) 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3380.2260904 (cultura popular i tradicional) 
del pressupost vigent.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE 

DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DEL RECURS CONTENCIÓS, DE 7 DE 
FEBRER DE 2018,  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 
16 DE BARCELONA, EN EL RECURS ORDINARI 29/2017 A3, INTERPOSAT 
PER COPCISA, SA.  NÚM. EXP. 000107/2017-SEC  

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’auto recaigut en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Ordinari núm. 29/2017 A3 
 
Data interlocutòria:  7 de febrer de 2018 
 
Part actora  : COPCISA, SA 
 
Part demandada  :               AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                Matías Acebes 
 
Objecte del procediment :     Reclamació de pagament dels interessos de demora de les 

certificacions d’obres d’execució del projecte d’ampliació i 
millora del pas sota via del carrer Llibertat i reurbanització 
del tram entre el carrer Forn de Vidre i el carrer Àncora, 
que van ser abonades amb posterioritat del termini 
legalment establert. 

 
Decisió  :  DECLARAR DESISTIT el present recurs contenciós-
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administratiu. 
  

Es pot interposar recurs de revisió. 
No hi ha especial condemna a costes. 

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

conforme.”. 
 
6. SERVEIS JURÍDICS DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 70/2018, 

QUE DECLARA LA TERMINACIÓ DEL RECURS INTERPOSAT, DE 19 D’ABRIL 
DE 2018,  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 
BARCELONA, EN EL RECURS ABREUJAT 94/2017 F, INTERPOSAT PER             
O. M.. NÚM.  EXP. 000125/2017-SEC  

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 94/17 F 
 
Núm. i data sentència:         70/2018 de 19 d’abril de 2018 
  
Part actora  : O. M. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                               J. M. B. i M. F. S. 
 
Objecte del procediment :    Resolució de data 8 de novembre de 2016 de l’expedient 

214/2016-EST, sobre l’empadronament del Sr. Mouradian. 
 
Decisió  :  DECLARA LA TERMINACIÓ del present recurs 

interposat i l’arxiu de les actuacions, per haver estimat 
l’administració les pretensions anteriorment denegades al 
recurrent. 

  
 No es fa especial condemna en costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella es pot 

interposar  recurs d’apel·lació.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
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7. SERVEIS JURÍDICS DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA, 
D’11 D’ABRIL DE 2018,  DICTADA PEL JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA Nº 9 DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN EL JUDICI VERBAL (DRET DE RECTIFICACIÓ) 
187/2018 A, INTERPOSAT PER N. L. I M., LA QUAL HA ESTAT 
APEL·LADA. NÚM.  EXP. 47/2018/ESEC.  

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA Nº 9 DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
 
Núm. procediment:   Judici verbal (dret de rectificació) 187/2018 A  
 
Núm. i data sentència:         Sentència núm. 50/18 de 11 d’abril de 2018 
 
Part actora: N. L. i  M. 
 
Part demandada:  OKDIARIO i DOS MIL PALABRAS, SL 
 
Lletrat(s):                           C. B. B. 
 
Objecte del procediment:     S’interposa demanda contra  la informació publicada al 

diari digital en data 14 de febrer de 2018, en l’apartat titulat 
“La alcaldesa separatista Lloveras cuela a su empresa en 
un proyecto urbanístico de su propio ayuntamiento”. 

 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

- Desestima la demanda, tenint-se per desistida 
- Condemna en costes a la part actora 

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

se recurs d’apel·lació. 
 
Acords:                      Únic. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.”. 
 
8. SERVEIS JURÍDICS DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

73/2018, DE 4 D’ABRIL DE 2018,  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA, EN EL RECURS ABREUJAT 247/2013 
V, INTERPOSAT PER OPERADORS LOGÍSTICS DEL GARRAF, SL.                         
NÚM.  EXP. 54/2018/ESEC  

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat núm. 247/2013 V  
 
Núm. i data sentència:               Sentència núm. 73/2018, de 4 d’abril de 2018 
 
Part actora: OPERADORS LOGÍSTICS DEL GARRAF, SL 
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Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat(s):                                   M. A. 
 
Objecte del procediment:     S’interposa procediment contra la resolució de data 10 d’abril de 

2013, decret d’alcaldessa que acordava desestimar el recurs en 
el sentit de denegar l’anul·lació de la provisió de constrenyiment i 
ajornament i fraccionament del tercer termini del deute pendent. 

 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

- Desestima el recurs contenciós administratiu interposat. 
- Condemna a la part actora a les costes, en la quantia 

màxima de 100 euros 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. Contra ella només es pot 

interposar recurs de cassació en el termini de 30 dies si es dóna 
algun dels supòsits de l’article 86 LRJCA. 

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

conforme.”. 
 
9. SERVEIS JURÍDICS DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE 

TERMINACIÓ 65/18, DE DATA 13/4/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU Nº 14 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
318/2016 AA, QUE DONA PER ACABAT EL PROCEDIMENT CONTENCIÓS 
INTERPOSAT PER PROMOTORA URBANA VILANOVA, SL.                                 
NÚM. EXP. 000173/2017-SEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat núm. 318/2016 AA  
 
Núm. i data interlocutòria:         Interlocutòria 65/18, de 13 d’abril de 2018 
 
Part actora: PROMOTORA URBANA VILANOVA, SL 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat(s):                                   M. A. 
 
Objecte del procediment:   S’interposa procediment contra la resolució de data 21 de març 

de 2016 sobre l’impost per increment del valor dels terrenys. 
 
Decisió  :  INTERLOCUTÒRIA DE TERMINACIÓ 

- Declara acabat el procediment del recurs contenciós 
administratiu interposat. 

- No es pronuncia sobre les costes 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot interposar 

recurs de reposició en el termini de 5 dies a comptar des de la 
notificació d’aquesta interlocutòria. 

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

conforme.”. 
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10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, 75, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, 
EL DIA 12 D’ABRIL DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                                      
NÚM. EXP. 000056/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
DE LA VILA, EL DIA 28 DE FEBRER DE 2014.  IMPORT 8923.14 EUROS. 
NÚM.  EXP. 000024/2015-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN UN 
FORAT EXISTENT AL CARRER, DAVANT DE L’AJUNTAMENT,                                  
EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2014.  IMPORT 22904.92 EUROS.                                                   
NÚM. EXP. 000015/2016-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER TANCAMENT D’UNA 
PORTA DE L’ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ,                                  
EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2016.  IMPORT 5160.40 EUROS.                                        
NÚM. EXP. 000124/2016-REC 

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



 

 
 

 

8 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 39293106 K, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
FRANCESC MACIÀ AMB C/LA GORNAL, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, 
EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2016.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                         
NÚM. EXP. 000134/2016-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG 
MARÍTIM (69, CANTONADA CARRER DEL GAS), EL DIA 14 DE MARÇ DE 
2017.  IMPORT 161.88 EUROS.  NÚM. EXP. 000049/2017-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN 
MOTOCICLETA, MATRÍCULA 7524 JNB, AL CARRER MASIA EN NOTARI, EL 
DIA 8 DE FEBRER DE 2017.  IMPORT 1459.97 EUROS.                                          
NÚM. EXP. 000079/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
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17. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL NIE XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER DEIXAR UN BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS LA 
PAPERERA, EN DATA  25/05/2017. NÚM. EXP. 000365/2017-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 tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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 l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
18. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300-€, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, 
EN DATA 25/08/2017. NÚM. EXP. 000715/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) 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 NIE XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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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19. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A 
L’ACTIVITAT COMERCIAL DEL NIF A1534051-6, LA SANCIÓ MULTA DE                           
300-€, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER DEIXAR CARTRONS A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS 
CONTENIDORS, EN DATA 08/08/2017. NÚM. EXP. 000725/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX en representació de l’activitat comercial titular del NIF A1534051-6.  
 
SEGON. IMPOSAR a l’activitat comercial titular del NIF A1534051-6 la sanció de multa 
de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient 
 
TERCER: REQUERIR a l’activitat comercial titular del NIF A1534051-6 perquè faci 
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
20. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 25 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER DEIXAR BOSSES DE 
BROSSA A LA VIA PÚBLICA AL COSTAT DELS CONTENIDORS, EN DATA 
 17/09/2017. NÚM. EXP. 000744/2017-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, per no poder atribuir la responsabilitat dels fets a la mateixa. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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21. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER L’ACTIVITAT COMERCIAL TITULAR DEL NIF B63850663 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA FORA DELS CONTENIDORS, EN DATA 
10/102017. NÚM. EXP. 000746/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat comercial 
titular del NIF B63850663, per no poder atribuir la responsabilitat dels fets a la societat 
titular del present expedient donat que estava donada de baixa. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a l’activitat comercial titular del 
NIF B63850663. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
22. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DNI XXXX, 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 28/11/2017. NÚM. EXP. 000753/2017-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. ORDENAR l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
23. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A 

L’ACTIVITAT COMERCIAL DEL NIF B6215637-7, LA SANCIÓ MULTA DE 150-
€, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 20.I) DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE OCUPACIÓ, PER MANCA DE NETEJA DE LA PART OCUPADA PER LA 
SEVA TERRASSA UN COP AQUESTA VA SER DESMUNTADA, EN DATA 
21/09/2017. NÚM. EXP. 000759/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: . IMPOSAR a l’activitat comercial titular del NIF B6215637-7 la sanció de 
multa de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.i) de l’Ordenança 
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reguladora de l’ocupació de via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR a l’activitat comercial titular del NIF B6215637-7 la sanció de multa 
de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.i) de l’Ordenança reguladora 
de l’ocupació de via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, 
segons consta a l’expedient., 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.”. 
 
24. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER PINTAR GRAFITTIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA  26/08/2017.  
NÚM. EXP. 000769/2017-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 tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 20.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú per infracció de l’article 25.1 de 
l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, 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 l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
25. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 73.1 I 73.2 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER CAUSAR 
MOLÈSTIES ALS VEÏNS, EN DATA  10/08/2017.  NÚM. EXP. 000780/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX, per no existir elements de judici suficients per atribuir la responsabilitat de la 
infracció a la titular d’aquest expedient. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot 
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.”. 
 
26. 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 20/08/2017.                                    
NÚM. EXP. 000023/2018-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.”. 
 
27. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA TITULAR 
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER PINTAR GRAFITTIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA  01/12/2017.  
NÚM. EXP. 000089/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR al menor representat per la persona titular del DNI XXXX la sanció 
de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 20.1 de l’ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú per infracció de l’article 25.1 
de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada al 
menor representat per 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 l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
28. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA TITULAR 
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER PINTAR GRAFITTIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA  01/12/2017. 
NÚM. EXP. 000090/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX, representat per la persona titular 
del DNI 05663971-Z la sanció de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 20.1 
de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada al 
menor titular del DNI 49504667-L, representat per 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 l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
OCUPACIÓ 
 
29. APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ (PFI), EN MODALITAT PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) 
PER AL CURS 2018-2019, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” NÚM. EXP.: 000008/2018-EDT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD  
 
“ÚNIC.- APROVAR la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 
realització de Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Plans de 
Transició al Treball (PTT), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
al curs 2018-2019 i per un import de sol·licitud de 30.000.- € (TRENTA MIL EUROS)”. 
 
30. APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ (PFI), EN MODALITAT PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PIP) 
PER AL CURS 2018-2019, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” NÚM. EXP.: 000009/2018-EDT 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“ÚNIC.- APROVAR la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 
realització de Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Plans 
d’Iniciació Professional (PIP), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
per al curs 2018-2019 i per un import de sol·licitud de 30.000.- € (TRENTA MIL 
EUROS).”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
31. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA 
PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA “APROPA CULTURA”.                                        
NÚM. EXP. 459/2018-eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ i el CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA PER A L’ADHESIÓ AL 
PROGRAMA APROPA CULTURA. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
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Descripció:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSORCI 

DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA “APROPA CULTURA”.  

 
Signataris:  
 
CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

Objecte:  
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ s’adhereix al programa APROPA 
CULTURA amb l’objectiu de facilitar l’accés a tota la seva programació cultural a 
persones que pertanyen a col·lectius en risc d’exclusió social o amb discapacitat. 
Drets i Obligacions: 
 

� Per part del CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA 
 

- El CONSORCI es compromet a facilitar a L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ el logotip d’APROPA CULTURA i autoritzar el seu ús per a la difusió 
del projecte social APROPA CULTURA dins les comunicacions pròpies de 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i dels seus equipaments, 
(fulletons, web, programes..) com a participant de la xarxa d’equipaments 
culturals participants en el present programa social, reconegut per les 
Institucions Culturals i Socials de Catalunya.  

 
- El CONSORCI proporcionarà a L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

un gestor de continguts propi on gestionarà l’activitat: publicar la programació, 
gestionar les reserves i extreure dades rellevants.    

 
- El CONSORCI ofereix la possibilitat de participació a L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ al curs EDUCA AMB L’ART adreçat als professionals 
de l’acció social i educativa. El CONSORCI es farà càrrec del catxet dels 
ponents segons les seves tarifes, de la gestió i ingressos de les inscripcions. 

 
- El CONSORCI oferirà gratuïtament, al personal de L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ, la possibilitat d’assistir a les “Jornades Apropa 
Cultura de formació en accessibilitat i inclusió” que es realitzen periòdicament. 

 
- El CONSORCI oferirà com a servei suplementari una formació específica i 

assessorament personal en matèria d’Accessibilitat i Inclusió per aportar 
coneixements, metodologia i confiança per atendre els diferents grups socials i 
dissenyar, si s’escau, les adaptacions necessàries de les activitats.  

 
- El CONSORCI oferirà la possibilitat de participació gratuïta a la campanya anual 

de comunicació mitjançant la presència a la roda de premsa, actes i accions 
organitzades específicament amb motiu de la campanya.  
 

- El CONSORCI proporcionarà a L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
a través del gestor de continguts, els resultats de les avaluacions de les 
experiències dels usuaris per tal de fer un seguiment del servei, que es 
publicaran en el web Apropa Cultura. Alhora, comptarà amb un sistema de 
seguiment d’incidències i observacions alimentat per tots els promotors de la 
xarxa.  

 
� Per part de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I GELTRÚ 

 
- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ s’obliga a oferir a partir de la 

data de signatura d’aquest acord la seva programació habitual als grups 



 

 
 

 

17 
 

destinataris del programa APROPA CULTURA amb les condicions que 
seguidament es detallen: 

 
Espectacles i projeccions:  s’oferirà la totalitat de la programació pròpia.  
Els equipaments han de reservar un mínim del 2% de l’aforament de cada 
espectacle per l’APROPA CULTURA.  
 
En el cas que no sigui possible oferir localitats d’un espectacle, s’intentarà 
compensar amb places d’altres sessions.  
 
De manera opcional, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ oferirà 
localitats als destinataris de la Tarifa Reduïda.  
 
En cas de poder triar,  serà preferent l’horari de tarda, respecte al de nit.  
 
Si L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ disposa als seus espais d’ 
una oferta educativa entre setmana en horari escolar,  s’intentarà coordinar amb 
el promotor d’aquestes activitats per a que s’incloguin també a la programació 
oferta de l’equipament. 
 
En el cas d’espectacles de promotors externs, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ informarà i donarà l’oportunitat a aquest promotor d’afegir aquests 
espectacles a l’oferta de l’equipament als grups de tarifa Apropa. 

  
- Referent als preus, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ oferirà a 

través del portal web d’Apropa Cultura:  
 

1. Tarifa Apropa: preus entre 0 i 3 euros/persona (iva inclòs).  
2. Tarifa Reduïda: preus entre 0 i 10€ (iva inclòs); en el cas d’entrades amb un 

preu entre 0 i 10€, un mínim del 50% de descompte respecte el preu original.  
 

- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ possibilitarà l’accés a usuaris de 
cadires de rodes i disposarà de places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda pròximes als equipaments.  

 
-  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a no fer cap ús 

de la base de dades de centres socials inscrits a APROPA CULTURA amb 
finalitats diferents a les pròpies d’organització i gestió de les activitats que 
s’emmarquen en el programa objecte del present acord.  

 
- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a organitzar o 

participar a les sessions de presentació de la programació adreçades al sector 
social. Es realitzen dues sessions cada any, per a presentar la programació 
trimestral en el si de l’equipament o d’altres equipaments de la mateixa localitat 
adscrits al programa APROPA CULTURA. 

 
- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ designarà dins el seu equip un 

únic Coordinador APROPA CULTURA, responsable de dur a terme l’atenció al 
client i les comunicacions amb el CONSORCI en referència al programa 
APROPA CULTURA. Les funcions d’aquest coordinador es detallen a l’Annex 1. 

 
- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en el cas de sol·licitar el servei 

suplementari de la formació específica en l’àmbit d’Accessibilitat i Inclusió, 
assumirà les despeses del servei. El Consorci emetrà una factura per l’import del 
servei més IVA. 

 
- En el cas que L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ participi als 

seminaris EDUCA AMB L’ART es farà càrrec de les despeses d’obertura de 
l’equipament o logística derivada del funcionament de la mateixa. 
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- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb l’objectiu de potenciar la 
figura de l’educador social com a intermediari important per arribar amb les arts 
als usuaris del món social, opcionalment podrà oferir descomptes per als seus 
espectacles als educadors socials que comptin amb l’acreditació Apropa Cultura.  

 
El programa APROPA CULTURA facilitarà una acreditació que es podrà 
descarregar i s’haurà de presentar als equipaments, acompanyada del DNI. El 
model d’acreditació es detalla a l’annex 2. 

 
- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ participarà al programa 

APROPA CULTURA mitjançant el pagament d’una quota de manteniment anual. 
El seu cost és de 400 euros més IVA. La quota s’actualitzarà cada any segons la 
variació anual de l’IPC. El pagament es realitzarà per transferència bancària un 
màxim de 30 dies després de rebre la factura emesa pel CONSORCI.  

 
- Amb motiu de l’adhesió de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ a 

APROPA CULTURA es compromet també a realitzar més accions dels següents 
àmbits: 

 
Comunicació 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ ha d’escollir un mínim de 2 
opcions: 

����  Situar el roll-up d’Apropa Cultura en un espai visible de l’equipament 
cultural, almenys durant la Setmana Apropa Cultura (Campanya de 
Comunicació anual) i les Sessions de Presentació que s’organitzin a 
l’equipament de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

����  Posar a l’abast del públic de l’equipament els flyers d’Apropa Cultura. 
����  Al web de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, incloure el 

logotip d’Apropa Cultura i que 
enllaci al web del programa. 

����  Incloure el logotip d’Apropa Cultura al fulletó del programa de 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

����  Incloure a la memòria de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, les dades rellevants en relació a la participació al programa 
Apropa Cultura.  

 
Programació 
Escollir un mínim d’1 opció: 

����  Oferir localitats a Tarifa Reduïda. 
����  Coordinació amb els promotors privats que lloguen la sala dels 

equipaments, per tal d’oferir els seus espectacles a l’Apropa Cultura.  
����  Coordinació amb els promotors dels espectacles educatius,  

per tal d’oferir els seus espectacles a l’Apropa Cultura. 
����  Oferir descomptes als professionals de l’acció social i educativa per als 

espectacles de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Vigència: 
 
Aquest acord tindrà una vigència inicial de tres anys des de la data de la seva signatura 
prorrogant-se automàticament arribada la data d’extinció, si cap de les parts expressa 
per escrit la seva voluntat de renunciar a l’adhesió al programa APROPA CULTURA amb 
una antelació mínima de sis mesos.  
 
 

 
QUART.-  Notificar aquest acord als interessats.”. 
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32. ACCEPTAR A CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, CORRESPONENT AL RECURS DEL CATÀLEG 2018 
“ORIENTACIÓ, TRANSICIONS EDUCATIVES I FORMACIÓ PROFESSIONAL” 
PER A L’ACTUACIÓ “PREVENCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR 
(AEP). RECURS TIS”, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.  NÚM. EXP. 
000011/2018-EDT. 

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

“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 15.913.- € (QUINZE MIL NOU-
CENTS TRETZE EUROS) de la Diputació de Barcelona, corresponent al Recurs 
“ORIENTACIÓ, TRANSICIONS EDUCATIVES I FORMACIÓ PROFESSIONAL” per a 
l’actuació “PREVENCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP).RECURS 
TIS), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, any 2018. 

  
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 
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització del següent servei, objecte 
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
 

RECURS Actuació 
TIPUS 

DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

ORIENTACIÓ, 
TRANSICIONS 
EDUCATIVES                                      
I FORMACIÓ  
PROFESSIONAL 

PREVENCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR 
PREMATUR (AEP). RECURS TIS 

Ajut 
econòmic 

15.913,00.- 
euros 

 
TERCER.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els 
següents termes :  
 
a) OBJECTE: El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que 
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a fi de 
satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
 
b) REQUISITS:  Atès l’article 11.8.b) del Capítol 3 del Catàleg de serveis de l’any 2018 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 2017, on s’estableix que la 
sol·licitud pot determinar la modalitat d’execució de l’actuació podent ser per encàrrec a 
un ens instrumental de l’ens destinatari, o que integri el seu sector públic. 
 
c) ACCEPTACIÓ: article 21.3.g) del Capítol 5 del Catàleg de serveis de l’any 2018, 
estableix que l’ajut s’entén acceptat per l’ens destinatari si aquest no manifesta 
expressament la renúncia en el termini d’un mes, sense perjudici que la resolució indiqui 
un altre termini o estableixi l’obligatorietat de l’acceptació expressa dins d’un termini 
determinat, comptat a partir de la data de la notificació.  
 
d) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el 
període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, en el marc de 
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la convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". 
 
e) JUSTIFICACIÓ :  
 

1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018 

 
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 de març de 2019 per a justificar 

les despeses.  
 

3. Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 
del pressupost de despeses els ens destinataris. 

 
4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
5. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d’estar 

datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d’execució 
establert, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
6. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació de 

Barcelona i altres administracions, llevat que les condicions de concertació del 
recurs hagin previst el contrari. 

 
f) OBLIGACIONS DEL DESTINATARI: Els ens destinataris facilitaran les dades 
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en el règim 
regulador i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació e 
Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 
 
Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes e la justificació de la despesa. 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord.” 
 
JOVENTUT 
 
33. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB BASQUET 

SAMA  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
426/2018/eAJT. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 
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34. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB NOU 
BASQUET VILANOVA 2013   I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 427/2018/eAJT. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

35. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIO EL CIM DE 
VILANOVA I LA GELTRU  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 428/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

36. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIO 
CLARISSES DE LA DIVINA PROVIDENCIA DE VILANOVA   I L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 429/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

37. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE COL·LEGI SANT 
BONAVENTURA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                             
NÚM. EXP. 430/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

38. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB HIPIC ROSPER  
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 431/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

39. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMPA ESCOLA ITACA 
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 432/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

40. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB ESPORTIU 
AMICS DE COTA ZERO  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. 
EXP. 433/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 
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41. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
434/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

42. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMPA ESCOLA 
POMPEU FABRA  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                       
NÚM. EXP. 435/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

43. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIO D'OCI 
INCLUSIU DEL GARRAF VILANOVA ACTUA  I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 436/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

44. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMPA ESCOLA SANT 
JORDI  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                              
NÚM. EXP. 437/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

45. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB PATI VILANOVA 
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 438/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

46. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB HANDBOL 
VILANOVA I LA GELTRU  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 439/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

47. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIO 
JOVENTUT BARRI DE MAR  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 440/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 
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48. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE JALLUCA S.L I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 441/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

49. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE JOVENTUTS 
MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 442/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

50. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIO 
ESPORTIVA PASIFAE DE VILANOVA I LA GELTRU I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 443/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

51. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIO 
KITXALLA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
444/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

52. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB TENNIS 
VILANOVA  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
445/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

53. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  CLUB VOLEI 
VILANOVA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
446/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

54. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  CLUB NOU DE 
FUTBOL BASE VILANOVA 2015 I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 447/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre  la taula. 
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55. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB PATINATGE 
ARTISTIC VILANOVA    I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. 
EXP. 448/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

56. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMPA IES BAIX A 
MAR I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
449/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

57. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIO PARES I 
MARES D'ALUMNES CEIP EL MARGALLO I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 450/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

58. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMPA ESCOLA 
GINESTA  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                          
NÚM. EXP. 451/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

59. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CENTRE D'ESPLAI EL 
DRAC MAGIC   I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
452/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre de la taula. 

 

60. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB NAUTIC 
VILANOVA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
453/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre de la taula. 

 

61. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PARROQUIA SANTA 
MARIA DE LA GELTRU  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. 
EXP. 454/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 
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62. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIO JUVENIL 
CENTRE D'ESPLAI ELS GRUMETS  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 455/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

63. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLUB DE FUTBOL 
VILANOVA  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
456/2018/eSUB. 

 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

64. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PARROQUIA DE SANT 
JOAN BAPTISTA   I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                     
NÚM. EXP. 457/2018/eSUB. 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

65. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PARC DEL GARRAF 
SPORT A.I.E  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                     
NÚM. EXP. 488/2018/eSUB 

 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 

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

NÚMERO F/2018/15. NÚM. EXP. 32/2018/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/15  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/15  
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
67. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR  L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR, PER HAVER EXECUTAT OBRES 
D’AMPLIACIÓ DE VOLUM MITJANÇANT TANCAMENT DE PÈRGOLA AMB 
LATERALS DE VIDRE A LA TERRASSA DE L’ESTABLIMENT A                           
L’AV. D’EDUARD TOLDRÀ, 22 BXS, QUE NO S’AJUSTEN A LA LLICÈNCIA 
CONCEDIDA (EXP. 0000187/2017-OBR).  NÚM. EXP. 000044/2017-DIS. 

a Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per RED GROUP CAFE  
RESTAURANT, SL, en data 12 de març de 2018, registre d’entrada 2018009165,  en 
relació a la Proposta de resolució formulada per la instructora de l’expedient, pels 
motius que consten a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. IMPOSAR a la interessada RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL amb 
CIF B-65851891 la sanció de TRES MIL EUROS (3.000 €), en relació a l’expedien 
sancionador num 000044/2017-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució de 
la Instructora de l’expedient de data 29 de gener de 2018, ressenyada a la part 
expositiva d la present resolució. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessada i al servei de Recaptació 
 
QUART. Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en els 
terminis i condicions establerts en el propi document.”. 
 
68. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER COM. PROP. C. 
RECREO, 1,  PER A  ARRANJAMENT PARCIAL DE L'ESTRUCTURA DE                            
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES  A   C. RECREO,    1                                         
NÚM. EXP.: 000498/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. C. RECREO, 
1, per a  ARRANJAMENT PARCIAL DE L'ESCTRUCTURA DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a C. RECREO,    1, (Exp.000498/2018-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 
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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. 

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER PUJADA DEL 
CINTO 2018,SL, PER A  REFORMA INTEGRAL DE L'EDIFICI ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP AMB 3 HABITATGES, AMB AFECTACIÓ 
D'ESTRUCTURA  A PDA. CINTO,    5.  NÚM. EXP.: 000331/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local amb l’abstenció del Sr. Joan Giribet de Sebastian adopta el 
següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PUJADA DEL CINTO 
2018,SL, per a  REFORMA INTEGRAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP 
AMB 3 HABITATGES, AMB AFECTACIÓ D'ESTRUCTURA, a PDA. CINTO,    5, 
(Exp.000331/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Caldrà recuperar l’esgrafiat existent a la façana, mantenint i reparant l’esgrafiat 
que encara es conserva ( a la mesura del possible), i refent la part desapareguda 
emprant els mateixos materials i colors de l’esgrafiat original, en compliment de les 
directrius marcades a la reunió de Comissió de Patrimoni de data 14 de maig de 2018. 

2. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú. 
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3. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. Segons l’article 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la 
incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta 
a edificis”, per l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o 
en els seu cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de 
comprovació favorable d’aquesta, es condició necessària la presentació de: 

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

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

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

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

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

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

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

9. 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. 

10. 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 
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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. 

11. 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. 

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

13. 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. 

14. 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. 

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
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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.”. 
 
70. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DENEGAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER J. O. G., ON DEMANA LLICÈNCIA PER A 
FER OBRES DE FER    POU PER OBTENCIÓ D'AIGUA EN LA FINCA A   
POLIGON 42,    9.  NÚM. EXP.: 000431/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per J. O. G., per a FER POU PER 
OBTENCIÓ D'AIGUA EN LA FINCA, situat a . POLIGON 42,    9, d’acord amb la 
documentació presentada i amb l’informe tècnic  desfavorable que figura incorporat a 
l’expedient i en que es no es pot atorgar llicència, donat que l’article 297 del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú disposa que no es podran 
concedir llicències d’obres en aquells terrenys resultants de parcel·lacions il·legals. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
71. 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. D180522. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir 
4 connexions de seervei de gas de 52,08 x 0,4 m per connexió de gas, al C. 
Riu Segura, 99 (874/2017) 
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2. Id. per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, per instal·lar un suport de fusta per 
l’enderroc de l’edifici, al C. Casernes, 11 (379/2018) 

3. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 1,7 x 0,4 m 
per connexió de gas, al C. Barcelona, 50 (417/2018) 

4. Id. per SANTA EULALIA 17, SL, per fer connexió de gas, al C. Barcelona, 50 
(441/2018) 

5. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 4 m per 
connexió elèctrica de BT, als Jardins Moli de Vent (495/2018) 

6. Id. per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRU, per fer 
actuació d’urgència per substituir ramal, a la Av. del Terme (519/2018) 

7. Id. per BUILDINGCENTER, SAU, per la modificació del projecte amb 
llicència 1101/2015-OBR per fer la instal·lació en façana de l’edifici de la 
instal·lació de gas, al C. Riu Segura, 99 (536/2018).”. 

72. 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. CP180522. 

OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per PROMOVERTI HABITAT, SL, per la construcció d’un 

habitatge unifamiliar, al Ptge. Trencapinyes, 8 (334/2018)(950/2016) 

2. Id. per XXXX, per la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al C. Teatre, 39 
(469/2018)(1046/2015) 

Obres menors 

1. Comunicació presentada per XXXX, per reparar les esquerdes puntuals a la façana 
amb bastida inferior a 2m d’alçada, al C. Antonio Machado, 38 (220/2018) 

2. Id. per COM. PROP. C. CRISTOFOL RAVENTOS 1B, per reformar façana i arranjar 
balcó de l’àtic, al C. Cristofol Raventós, 1B (224/2018) 

3. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Bailen, 25 5-1 (366/2018) 

4. Id. per XXXX, per enrajolar la cuina de l’habitatge, al Pg. Voramar, 16-17 Bl. B 2-1 
(369/2018) 
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5. Id. per XXXX, per canviar el paviment de la terrassa de l’habitatge, al C. Major, 66 
(371/2018) 

6. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 165 Esc B 08-
01 (372/2018) 

7. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. Pirelli, 76 5-3 (373/2018) 

8. Id. per COM. PROP. C. ESTANY, 1, per fer impermeabilització de les terrasses dels 
àtics i canviar el paviment, al C. Estany, 1 (374/2018) 

9. Id. per XXXX, per canviar el paviment i arranjar el bany de l’habitatge, al C. Magnolies, 
27 (375/2018) 

10. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Francesc Macià, 3 02 02 
(376/2018) 

11. Id. per COM. PROP. C. JOAN MARAGALL, 3 per fer la rehabilitació de la façana 
posterior, al C. Joan Maragall, 3 (377/2018) 

12. Id. per XXXX, per fer el paviment de la rampa d’accés del traster, al C. Tetua, 14 
(378/2018) 

13. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Garraf, 13 03 03 
(380/2018) 

14. Id. per XXXX, per reformar el bany i col·locar parquet en l’habitatge, al C. Forn del 
Vidre, 14 Bx (381/2018) 

15. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, a la Rbla. la Pau, 58 5e (383/2018) 

16. Id. Per XXXX, per arranjar l’interior del local sense us, al C. Carlets, 35 Bx 1 (384/2018) 

17. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Francesc Macià, 120 02 
01 (385/2018) 

18. Id. per XXXX, per canviar el paviment de l’habitatge, a la Av. Eduard Toldrà 22 B 06 03 
(386/2018) 

19. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Manuel de Cabanyes, 18 01 01 
(387/2018) 

20. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Riudor, 12 02 01 (388/2018) 

21. Id. per XXXX, canviar el paviment de l’habitatge, al C. Joan de Llaveries,  16 04 02 
(389/2018) 



 

 
 

 

34 
 

22. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa i canviar les rajoles de la cuina, a la 
Av. Francesc Macià, 124 06 02 (390/2018) 

23. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Jaume Balmes, 36-38 03 06 
(398/2018) 

24. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Catalunya, 11 03 01 
(399/2018) 

25. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 109-111 02 
02 (402/2018) 

26. Id. per PSIQUE MES LOGO SCP, per reformar el local amb canvi de distribució, a la 
Av. Cubelles, 32 Bx (404/2018) 

27. Id. per XXXX, per canviar el paviment, a la Av. Cubelles, 62 01 01 (407/2018) 

28. Id. per XXXX, per instal·lar rètol en local comercial, al C. de l’Aigua, 66 (410/2018) 

29. Id. per XXXX, per reformar l’habitatge sense afectació estructural, a la Pujada del Cinto, 
4 (411/2018) 

30. Id. per XXXX, per substituir rajoles i canviar el plat de dutxa, al C. Felip Neri, 13 01 01 
(412/2018) 

31. Id. per COM. PROP. C. CUBA, 48, per reformar entrada de la finca, al C. Cuba, 48 
(421/2018) 

32. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Teodor Creus i Corominas, 
10-12 At. 01 (422/2018) 

33. Id. per XXXX, per fintar façana de l’edifici amb plataforma elevadora, a la Rbla. Samà, 
101 (424/2018) 

34. Id. per XXXX, per col·locar parquet, al C. Tarragona, 45 01 02 (425/2018) 

35. Id. per XXXX, per reformar el bany, al C. Canigó, 5F (426/2018) 

36. Id. per XXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, canviar fusteria interior i pintar, al 
C. Josep Coroleu, 29 04 01 (427/2018) 

37. Id. per XXXX, per reformar el bany i la cuina, al C. Llibertat 122 A (428/2018) 

38. Id. per XXXX, per canviar el paviment i arranjar instal·lació interior al C. Montardo, 11 
(430/2018) 

39. Id. per XXXX, per pintar local, al C. Josep Llanza, 2 Bx 2 (433/2018) 
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40. Id. per XXXX, per arranjar parets de l’habitatge, al C. Josep Pers i Ricart, 24 01 01 
(435/2018) 

41. Id. per COM. PROP. C. BRUC, 45, per fer reparacions puntuals en la façana posterior 
amb plataforma elevadora, al C. Bruc, 45 (438/2018) 

42. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Pl. Adarró, 4 01 03 
(439/2018) 

43. Id. per XXXX, per renovar la cuina de l’habitatge, al C. Dr. Fleming, 29 02 01 
(444/2018) 

44. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Rbla. Exposició, 51 02 02 
(450/2018) 

45. Id. per XXXX, per substituir la pavimentació del pati exterior, al  C. Roques del Pelut, 39 
(451/2018) 

46. Id. per XXXX per substituir rajoles de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 159 Esc. A 
Bx 3 (452/2018) 

47. Id. per XXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Viladellops, 1 05 02 
(453/2018) 

48. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Canaries, 14 05 01 
(454/2018) 

49. Id. per XXXX, per arranjar el revestiment i pintar les tanques, al C. Joan Fuster, 15 
(455/2018) 

50. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 133 01 02 
(457/2018) 

51. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Bailen, 55 01 02 (462/2018) 

52. Id. per XXXX, per reparar i enguixar parets de l’habitatge, al C. Ravalet, 15 (463/2018) 

53. Id. per XXXX, per reformar interior de l’habitatge, a la Av. Cubelles, 51 04 04 
(464/2018) 

54. Id. per XXXX, per arranjar terrassa de l’habitatge, al C. Manel de Cabanyes, 50 02 
(468/2018) 

55. Id. per XXXX, per canviar rajoles del bany, al C. Josep Coroleu, 123 02 01 (471/2018) 

56. Id. per XXXX, per la instal·lació de rètol, al C. Josep LLanza, 4 Bx (472/2018) 



 

 
 

 

36 
 

57. Id. per MARAL PERRUQUERES SCP, per pintar la façana del local, al C. Bailen, 61 
(474/2018) 

58. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Cubelles, 30 03 02 
(475/2018) 

59. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Tarragona, 17 (477/2018) 

60. Id. per XXXX, per reformar el bany, a la Av. Garraf, 2 04 02 (478/2018) 

61. Id. per LAGUNA TISAIRE, CB, per treure rajoles sota els balcons i l’arrebossat, a la 
Rbla. Castell, 39 (479/2018) 

62. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Correu, 12 01 (481/2018) 

63. Id. per XXXX, per reformar el bany, a la Av. Francesc Macià, 165 Esc B 03 03 
(487/2018) 

64. Id. per XXXX, per reformar cuina i dos banys de l’habitatge, al C. Matanzas, 6 03 02 
(488/2018) 

65. Id. per COM. PROP. C. TARRAGONA, 45, per canviar el revestiment ceràmic de la 
façana, al C. Tarragona, 45 (489/2018) 

66. Id. per XXXX, per enrajolar bany i cuina i canviar el paviment de l’habitatge, al C. 
Balears, 6-8 05 02 (490/2018) 

67. Id. per XXXX, per reformar bany i canviar banyera per plat de dutxa, al C. Dr. 
Zamenhoff, 3 01 02 (491/2018) 

68. Id. per XXXX, per arranjar la façana de l’edifici, al C. Unió, 69 (493/2018) 

69. Id. per XXXX, per canviar el vinil del rètol del local comercial, al C. Recreo, 32 
(497/2018) 

ACTIVITATS 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA  
 
1- Comunicació prèvia d’obertura presentada per MORERA E HIJOS, SA, per ampliar 

l’activitat de forn de pa a forn de pa amb degustació al carrer Comer´, 15-17. (93/18-
eact) 
 

2- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX per instal·lar un bar al Parc 
Gumà i Ferran. (activitat existent) (92/18eact) 

 
 
 



 

 
 

 

37 
 

COMUNICACIÓ PRÈVIA PER CANVI DE TITULARITAT 
 

3- Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom un taller de reparació 
d’automòbils a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 79. (100/18-eact) 

 
4- Comunicació prèvia presentada per MEDITERRANEO K99, SL, per canviar de nom 

un bar restaurant a la rambla de la Pau, 54, bxs. (112/18 eact) 
 

5- Comunicació prèvia presentada pe XXXX per canviar de nom un bar a la ronda 
Ibèrica, 159, bxs.5 (103/18-eact) 

 
6- Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom un bar al carrer de 

l’Ancora, 16, bxs.1 (106/18-eact) 
 
 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
73. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

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

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació comença per S.G.,N i finalitza per U.A. 
 
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 09.28 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
Blanca Albà Pujol                                                                     Marcel·lí Pons Duat 


