
 

 

Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 31/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:  31 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  29 de setembre de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:   Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la videoconferència mitjançant sistema eTeams en 1ª  
convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 hores 
 
ASSISTENTS 
 
Olga Arnau Sanabra      ERC  
Adelaida Moya Taules     ERC  
Marta Jofra Sora      CUP 
Antoni Palacios Asensio                                  JxC 
Francesc Xavier Serra Albet     ERC 
Jordi Medina Alsina                                    ERC 
 
Isidre Marti Sarda 
Secretari General 
 
Joan Manel Ferrera Izquierdo     
Vice-Secretari 
 
Cesar Rodriguez Sola 
Interventor Municipal 
 
Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Enric Garriga Ubia      CUP 
M Blanca Alba Pujol                                  JxC 
 
 
Assisteixen a la mateixa, CONXI MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), 
ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i JAUME CARNICER I MAS 
(Regidor JxC), d’acord amb l’art. 13 del ROF. 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 30/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 30 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 122/2020, DE 7 DE SETEMBRE DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE 
BARCELONA,  QUE INADMET EL RECURS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 
150/2019 F. (Exp. 15/16-REC) 
   
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 2/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM 9 DE BARCELONA QUE RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 114/2019 A - 
EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 55/2018-REC 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 41/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 116/2020, DE 3 DE JULIOL DE 2020, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE BARCELONA,  QUE 
DESESTIMA EL RECURS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 448/2019 V, (Exp. 
63/19-REC) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 118/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM 14 DE BARCELONA QUE RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 64/2019 BR -    
EXPEDIENT DE MULTA DE CIRCULACIÓ 
 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 13/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000013-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 26/01/2020. 
 
 
6. Cultura.  
Número: 433/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT PER A L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL 
GRATUÏT DE L’ESGLÈSIA DE SANT JOSEP 
  
  
7. Llicències i Disciplina.  
Número: 641/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER PROINMO 
COLORIS, SL, PER A  MODIFICAR EL PROJECTE D’OBRES CONSISTENT EN 
AMPLIAR LA SUPERFICIE DE METRES CONSTRUITS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT, AL C. Garbell, 28 (641/2020/eOBR) 
 
8. Llicències i Disciplina.  
Número: 675/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA, PER A 
REHABILITAR L’EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, MODIFICAR LA FAÇANA 
POSTERIOR I REDUIR EL VOLUM EDIFICAT DEL VOLUM  
SUPERIOR,  AL C. AIGUA, 76 (EXP. 675/2020/eOBR) 
   
   



 

 

9. Espai Públic.  
Número: 10/2020/eCAA. 
 
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 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
l’ordre dels punts de l’ordre del dia 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 30/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 30 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE SETEMBRE DE 2020 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre 
de 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 122/2020, DE 7 DE SETEMBRE DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE 
BARCELONA,  QUE INADMET EL RECURS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 
150/2019 F. (Exp. 15/16-REC) 
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
  

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚMERO 4 
DE  BARCELONA. 

Núm. procediment  :     Abreujat núm. 150/2019 F 

Núm. i data acte:                   Sentència núm. 122/2020, de 7 de setembre de 2020 

Part actora  : N.G.C.   

Part demandada  :  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Lletrat:                                    Roberto Valls de Gispert 

Objecte del procediment :     Desestimació de data 18/12/2018 del recurs de reposició 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
causats per una caiguda a la Plaça de la Vila, el dia 
29/10/2014 (exp. 15/16-REC). 



 

 

Decisió  :  Inadmetre el recurs contenciós administratiu. Sense 
condemna en costes. 

Fermesa :        Contra la sentència es pot interposar  recurs d’apel·lació 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  

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

  
   
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 2/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM 9 DE BARCELONA QUE RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 114/2019 A 
INTERPOSAT PER M.T.J.S. EN EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
55/2018-REC 
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE 
BARCELONA. 

Núm. procediment  :      Abreujat núm. 114/2019 A 

Núm. i data sentència:           Núm. 17/2020 de 20 de gener de 2020 

Part actora  :                          M.T.J.S. 

Part demandada  :        AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Lletrat:                                   Roberto Valls i Gispert  

Objecte del procediment :      Desestimació presumpta per silenci administratiu de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 
28/3/2018 (exp.  55/18REC) 

Decisió  :           DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu 

Sense imposició de costes 

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

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



 

 

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 41/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 116/2020, DE 3 DE JULIOL DE 2020, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE BARCELONA,  QUE 
DESESTIMA EL RECURS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 448/2019 V, (Exp. 
63/19-REC) 
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
 

Òrgan jurisdiccional  :    JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU    
     NÚMERO 10  DE   BARCELONA. 

Núm. procediment  :    Abreujat núm. 448/2019      

Núm. i data acte:                    Sentència núm.116/2020, de 3 de juliol de 2020 

Part actora  : M.M.A.  

Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Lletrat:                                    Jordi Sellarés i Valls 

Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial 63/19-REC. 

Decisió  :    Desestimar el recurs contenciós administratiu. 

Declarar la resolució ajustada a dret. Sense condemna en 
costes. 

Fermesa :    La sentència és ferma i no es pot interposar  cap recurs  

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

  

 



 

 

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 118/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM 14 DE BARCELONA QUE RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 64/2019 BR 
EN EXPEDIENT DE MULTA DE CIRCULACIÓ 
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
  
Òrgan jurisdiccional  :     JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU   

   NÚMERO 14 DE BARCELONA. 

Núm. procediment  :      Abreujat núm. 64/2019BR     

Núm. i data sentència:              Núm. 36/2020 de 4 de febrer DE 2020 

Part actora  :                           J. C. F.  

Part demandada  :                  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Lletrat:                                     Jaume Meseguer Linares  

Objecte del procediment :       Decret d’Alcaldessa 2018/321, de data 10 de desembre  
de 2018 per infracció de circulació (expedient 
1800001116) per import de 200 € més interessos i pèrdua 
de 4 punts del permís de conduir. 

 Decisió  :       DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu 

                  Imposa pagament de costes a la part actora 

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

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

  
   
 
 
 
 
 
  



 

 

   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 13/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000013-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 26/01/2020. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres presents, aprova l’acord   
següent:  
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del DNI  
40909272-T 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
6. Cultura.  
Número: 433/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT PER A L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL 
GRATUÏT DE L’ESGLÈSIA DE SANT JOSEP 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER:  APROVAR el conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i la Fundació Privada Sant Antoni Abat per l’aprovació d’un expedient administratiu per 
a la cessió temporal d’ús a títol gratuït de l’Església de Sant Josep que es transcriu tot 
seguit. 

 
“CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT ANTONI ABAD PER A L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS A 
TÍTOL GRATUÏT DE L’ESGLÈSIA DE SANT JOSEP 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia ________, es posen d’acord 
D’una part, la Il·lustríssima senyora OLGA ARNAU I SANABRA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest assistida 
pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació, facultats per a 
aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data _________.  La 
competència de l’Alcaldessa per a signar aquest conveni li ve atorgada en virtut de 
les funcions conferides, entre d’altres, per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; així com l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
I de l’altre, la senyora Dolors Camacho López, major d’edat, amb DNI 
núm.35.000.080-Z, amb domicili a efecte de  notificacions al carrer Sant Josep, 24 de 
Vilanova i la Geltrú, com a Gerent de la Fundació Privada Sant Antoni Abad, actuant 
en nom i representació de la Fundació. 



 

 

 
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal per a l’atorgament del present conveni,  
 
MANIFESTEN  
 
1er.  Que la Fundació Privada Sant Antoni Abat és propietària, en ple domini, de 
l’Església de Sant Josep.  La finca té la descripció registral següent:  
“Finca 63.071 segons protocol 1231 de data 23 de novembre de 2016, codi registral 
08168000960303.  
 
Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, 
Inscripció 1a, Tom 2728, llibre 1634, foli 1 de data 14 de desembre de 2017.” 
S’acompanya, com a DOCUMENT 1, la nota informativa registral d’aquesta finca.  
 
2on.  Al gener de l’any 2008 un grup de ciutadans i ciutadanes de la ciutat vinculat al 
mon festiu presenten a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Projecte La Casa de 
la Festa de Vilanova i la Geltrú.  Per ubicar a l’espai LA SALA, edifici de propietat 
municipal i actualment Centre d’Art Contemporani La Sala.  En el projecte consta la 
creació d’una Comissió Casa de la Festa que estaria formada per les següents 
entitats: Diables de Vilanova , Bordegassos, Círcol Catòlic , Drac de la Geltrú, Falcons 
de Vilanova, FAC, Agrupació de Balls Populars, Drac de Vilanova. Els objectius del 
projecte eren que l’església es transformés en:  
 
-Seu de l’exposició permanent sobre les festes de la ciutat 
-Lloc de guarda i conservació del patrimoni festiu 
-Seu de la FAC, Pabordes, Confraria de Pabordes i Comissió de Protocol 
-Centre d’interpretació, difusió, arxiu i pedagogia de la Festa Popular 
-Espai de celebració d’actes culturals relacionats amb la Festa Popular 
 
3er.  Al mes de Setembre de l’any 2008 la Comissió Projecte Casa de la Festa 
presenta al Ple Municipal una Moció de suport al projecte Casa de la Festa.  El Ple 
aprova la moció per unanimitat i adquireix el compromís d’encarregar un estudi 
funcional i econòmic del projecte en un termini de 12 mesos, a donar suport al projecte 
i a crear una comissió mixta entre entitats i  representants municipals per l’anàlisi i 
seguiment de la proposta. 
 
4rt.  Progressivament la proposta d’ubicació per a la futura Casa de la Festa passa 
de l’espai La Sala, a l’Església de Sant Josep, anomenada popularment “Els 
Josepets”, propietat de la Fundació Privada Sant Antoni Abat.  Un element patrimonial 
de la ciutat en desús, tancat al públic i no adscrit a cap projecte per part de la propietat.  
En l’avantprojecte d’adaptació de l’Església de Sant Josep, encarregat per la mateixa 
Fundació Privada Sant Antoni Abat, per a la futura seu de la Casa de la Festa de 
Vilanova i la Geltrú, i elaborat per Oscar Valverde Moliné, de Taller 3 Arquitectura, es 
valora el cost d’adequació en 1.700.131,46€ 
 
5è.  Al maig de l’any 2009 l’Àrea de Cultura de la Xarxa de municipis de la Diputació 
de Barcelona, elabora un Informe sobre el projecte de creació del Centre de Cultura 



 

 

Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú.  En aquest estudi es descarten les 
opcions d’ubicació a la zona Apol·lo–Sala i també una proposta d’ubicació al pavelló 
esportiu de la Plaça de les Casernes.  Considera sobredimensionat el projecte de 
Taller 3 Arquitectura i creu que es podria centrar el cost de l’adaptació dels Josepets 
en 1.000.000€ per rehabilitació, 500.000€ per museografia i entre 100.000€ i 
200.000€ per la resta de mobiliari i equipaments. L’informe de la Diputació també 
alerta sobre el cost de manteniment i activitats en funció del model de gestió de 
l’equipament. 
 
6è.  Després de l’informe de la Diputació de Barcelona es fan unes consideracions 
tècniques sobre el projecte.  El document que no té signatura, sembla que està 
elaborat per tècnics municipals i conté una simulació de pressupost ordinari de 
366.000€ anuals. 
 
7è.  A l’any 2015 es signa un Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, la Fundació Privada Sant Antoni Abat i els impulsors de la Comissió Centre 
de Cultura Popular i Tradicional “Casa de la Festa”. 
La vigència d’aquest conveni s’estableix per un període de 8 anys prorrogables, o bé 
fins al moment en què el grup de treball finalitzi les tasques que li siguin encomanades 
o alguna de les parts signatàries insti la seva resolució . 
En el conveni consta el compromís de crear l’Associació sense afany de lucre per 
potenciar la creació del projecte i la seva ubicació a l’Església dels Josepets i la 
creació d’una Comissió Mixta de Treball formada per: 
 
-1 representant de la Regidoria de Cultura 
-1 representant de la Fundació Privada Sant Antoni Abat 
-Una representació dels impulsors de la comissió que encapçala el projecte 
 
8è.  El mes de gener de 2016, la Regidoria de Cultura fa la presentació de l’Associació 
Casa de la Festa de Vilanova i la Geltrú, sota el nom de “Els Josepets de Festa”, acte 
obert a tota la població i portat a terme al mateix recinte de l’Església de Sant Josep. 
 
9è.  Amb l’objectiu de deixar constància de la voluntat d’ambdues parts de col·laborar 
en aquest projecte comú, subscriuen aquest conveni, en base les següents 
 
CLÀUSULES 
  
PRIMERA.- Objecte del conveni. 
L’objecte del present conveni és articular jurídicament el pacte fins ara verbal d’incoar 
un expedient administratiu per a la cessió temporal d’ús a títol gratuït de l’Església de 
Sant Josep situada al Carrer de Sant Josep 21-23 de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGONA- Compromisos de les parts 
1- Compromisos de la Fundació: 
1er.  Manifestar la voluntat de cedir temporal, íntegra i gratuïtament l´ús de l’Església 
de Sant Josep, per un període de cinquanta anys. 
  



 

 

2on.  Deixar constància que la cessió d’espai es vol fer a títol gratuït amb la voluntat 
de solidaritat i per tal de contribuir a millorar la difusió de la cultura festiva de la ciutat.  
3er.  Facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tota la documentació necessària 
per tal de tramitar l’expedient administratiu. 
2- Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
1er.  Manifestar la voluntat d’acceptar la cessió temporal i íntegra a títol gratuït de 
l’Església de Sant Josep, als efectes de rehabilitar-la i convertir-la en el CENTRE DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL “CASA DE LA FESTA” de Vilanova i la  
Geltrú i transformar-lo en un lloc de visita i gaudi de tots els ciutadans i ciutadanes del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, on es promocioni i es fomenti el coneixement de la 
cultura festiva de la ciutat.  
2on.  Condicionar l’acceptació final de la cessió a la voluntat expressada pel Ple de la 
corporació.  Per tant, l’eficàcia jurídica de la cessió d’ús de l’immoble resta 
condicionada a l’acceptació expressa per part del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
3er.  Incoar un expedient administratiu que serà tramitat pel Servei de Contractació i 
Patrimoni.  Aquest expedient haurà d’ajustar-se a la normativa vigent tant des d’un 
punt de vist formal com material.  Així mateix, en la tramitació de l’expedient es 
sol·licitaran els informes necessaris per donar compliment a les previsions legals 
previstes al Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i la resta de normativa aplicable. 
 
TERCERA.- Naturalesa del conveni. 
Aquest conveni té naturalesa administrativa  
 
QUARTA.- Bona fe en el compliment del present conveni.  
Ambdues parts es comprometen a complir amb Bona Fe el present conveni de cessió 
d’ús i a posar els seus millors esforços per a què, de llur respectiu compliment lleial 
del conveni, es derivi una dinàmica de plena col·laboració i seguretat jurídica. 
 
CINQUENA.- Les causes d’extinció d’aquest conveni són les establertes legalment: 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c) Per incompliment essencial de les obligacions pactades en aquest conveni. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius.  
L’extinció o resolució anticipada, no donarà dret a indemnització de cap tipus a favor 
dels signataris del present conveni.  
 
SISENA.- Jurisdicció competent.  
Atesa la naturalesa jurídic-pública d’aquest document, segons ha estat anunciada en 
el Pacte Segon precedent, el coneixement de les qüestions que puguin suscitarse 
sobre llur compliment, interpretació, efectes i extinció recauran en l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu. 
 
SETENA.- Vigència d’aquest conveni. 



 

 

El present document iniciarà la vigència des de la data de la seva signatura per totes 
les parts.  Està previst que els compromisos adquirits es portin a terme en el termini 
màxim d’un any, llevat de cas de força major. 
Transcorregut el termini d’un any sense arribar a la finalització de l'expedient, quedarà 
sense efecte el present conveni. 
 
VUITÈ.- Aprovació pel acord municipal i publicitat del present conveni.  
El present document se sotmetrà a l’aprovació de la Junta de Govern local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  L’acord d’aprovació serà publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni digitalment en 
document públic de naturalesa administrativa,  
 

L’Alcaldessa El representant de la 
Fundació 

Olga Arnau i Sanabra              
 
 
 

El secretari  
Isidre Martí Sardà 

 
 
 
 
SEGON:  NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Privada Sant Antoni Abat. 
 
TERCER:  PUBLICAR aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al web, al Registre de Convenis de Cooperació i Col·laboració de la Generalitat i al Portal 
de Transparència. 
 
QUART:  AUTORITZAR a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per a la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ:  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  



 

 

   
6. Llicències i Disciplina.  
Número: 641/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER PROINMO 
COLORIS, SL, PER A  MODIFICAR EL PROJECTE D’OBRES CONSISTENT EN 
AMPLIAR LA SUPERFICIE DE METRES CONSTRUITS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT, AL C. Garbell, 28 (641/2020/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PROINMO COLORIS, SL, per 
a  modificar el projecte d’obres consistent en ampliar la superfície de metres construïts 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar adossat, al c. Garbell, 28 
(641/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Restaran vigents les mateixes condicions establertes en la llicència d’edificació 

inicial 799/2019-OBR. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
  



 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
7. Llicències i Disciplina.  
Número: 675/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CARLES 
PERIS ABAD, PER A REHABILITAR L’EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
MODIFICAR LA FAÇANA POSTERIOR I REDUIR EL VOLUM EDIFICAT DEL VOLUM  
SUPERIOR,  AL C. AIGUA, 76 (EXP. 675/2020/eOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per C. P. A., va sol·licitar llicència 
d’obres per a  rehabilitar l’edifici unifamiliar entre mitgeres, modificar la façana posterior 
i reduir el volum edificat del volum superior, al C. Aigua, 76 (Exp. 675/2020/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  



 

 

 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. 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. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, 
la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 



 

 

d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període 
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística 
de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
 
 
 
 
   



 

 

9. Espai Públic.  
Número: 10/2020/eCAA. 
 
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 seus membres presents, aprova 
l'acord 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 a continuació: 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
SEGON.- FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 

  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:35  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


