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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 DE JULIOL DE 

2017 
 

Acta núm. 26 
 
Assistents: 
 

 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 

                                               JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 

            TERESA LLORENS I CARBONELL 
            GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
            JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
           GISELA VARGAS I REYES 
            BLANCA ALBÀ PUJOL 
             
             
              

SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la 
Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) i la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA 
(Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PUBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE JUNY DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 
2017. 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ESTANDS I 
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE 
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VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT LLOGUER. NÚM. EXP. 000010/2014-
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 subministrament 
descrit a la Relació de Fets I de la present resolució pel període d’un any més (del 30 
d’octubre de 2017 al 29 d’octubre de 2018) i per l’import anual màxim de 38.447,92 € més 
21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEGON.- Repercutir la despesa al pressupost de PIVSAM. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la segona pròrroga del contracte, que s’adjunta com a 
Annex. 
 

Model 
estimació 

Descripció 
Preu unitari 
(IVA a part) 

A Estand modular amb tarima i moqueta 19,50 €/m2 
B Estand modular sense tarima i amb moqueta 17,50 €/m2 
C Estand modular sense tarima ni moqueta 13,39 €/m2 
D Estand modular amb tarima, moqueta i mostrador 27,00 €/m2 

300 Moqueta firal color a escollir (300 m2 aprox) 4,47 €/m2 
66 Tarima 8,5 cm alçada 5,09 €/me 
4 Vinil al tall lletra estàndard 46,10 €/m2 
2 2 vestuaris amb porta i pany 341,86 € 
40 Paret de color blanc a 250 cm d’alçada pera divisió 16,24 € 
10 Paret de color blanc a 250 cm d’alçada per magatzem amb porta i 

pany 
16,24 € 

8 Paret amb vidre tipus vitrina 36,65 € 
7 Panell modular de 100x250 blanc 27,24 € 
 Paret entapissada amb tela per una cara 15,00 € 
1 Construcció d’un magatzem de 2x1 amb porta amb clau 73,80 € 
1 Construcció d’un magatzem de 1x1 amb porta amb clau 59,88 € 
1 Construcció d’un magatzem de 2x3 amb porta amb clau 103,61 € 

13,15 Folrat de parets en aglomerat de 10mm 15,00 € 
5 Instal·lació de presa d’aigua i desaigua 114,62 € 
8 Bases d’endolls dobles de 220V 500W 24,71 € 
1 Quadre de 32A 220V fins 6,6 Kw 90,23 € 
4 Quadre de 15A 220V fins 3,3 Kw 58,91 € 
1 Provisió de mobiliari de lloguer i ampliacions d’electricitat i llum 

segons preus a facilitar pel licitador 
3.000,00 € 

4 Paret de color blanc 292 cm per monolito exterior 28,24 € 
7 Porta amb pany, color blanc 41,75 € 
1 Quadre de 10A 220V fins 2,2 Kw 50,87 € 
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QUART.- Notificar aquest acord a 2003, SA amb domicili a la Ctra. Santa Creu de 
Calafell, 86, 08830 Sant Boi de Llobregat, i CIF A-08935892. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 

 
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES CARPES DE 
LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
LLOGUER. NÚM. EXP. 000011/2014-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 subministrament 
descrit al punt I de la Relació de Fets de la present resolució pel període d’un any més (del 
30 d’octubre de 2017 al 29 d’octubre de 2018) i per l’import anual màxim de 33.204,00 € 
més 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- Repercutir la despesa al pressupost de PIVSAM. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la segona pròrroga del contracte, que s’adjunta com a 
Annex. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a ENVELATS ELIAS, SL amb domicili al C/ La Fàbrica, 
55, 43450 La Riba, i CIF B-43635705.. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 

4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES PER A LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
MITJANÇANT LLOGUER. NÚM. EXP. 000012/2014-CONT. 

Descripció 
Preu unitari 

proposat 
(IVA a part) 

Carpa 3x3 amb tarima 17,00 €/m2 
Carpa 3x3 sense tarima 11,50 €/m2 
Carpa 4x3 amb tarima 17,00 €/m2 
Carpa 4x3 sense tarima 11,50 €/m2 
Carpa 6x4 amb tarima 17,00 €/m2 
Carpa 4x2 sense tarima 11,50 €/m2 
Pagoda 10x15 (carpa amb “jaimas”) 17,00 €/m2 
Carpa modular de 12x25  12,50 €/m2 
Gàbies 126,00 €/u 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte de subministrament 
descrit al punt I de la Relació de Fets de la present resolució pel període d’un any més (del 
30 d’octubre de 2017 al 29 d’octubre de 2018) i per l’import anual màxim de 34.548,00 € 
més 21% d’IVA,  
 
SEGON.- Repercutir la despesa al pressupost de PIVSAM. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la segona pròrroga del contracte, que s’adjunta com a 
Annex. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a INFRALECT, SL amb domicili al C/ Lisboa, 2, 08210 
Barberà del Vallès, i CIF B-62226055. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 

5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS AL CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000041/2015-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del servei d’atenció 
al públic i serveis complementaris al Centre d’Art Contemporani La Sala de Vilanova i la 
Geltrú pel període d’un any més (del 15 de juliol de 2017 al 14 de juliol de 2018) i per un 
import anual de 12.197,54 € de base imposable i 2.561,48 € corresponents a un 21% 
d’IVA, que fan un total de 14.759,02 € (CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU 
EUROS AMB DOS CÈNTIMS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.2260901 del pressupost del 2017 i a la 
partida equivalent de 2018. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a EXPERTUS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO, SAU, amb domicili al C/ Henri Dunant, 9-11, 3a planta, 08174 Sant Cugat del 
Vallès, i CIF A-58036328. 
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CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
 
 

6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER SATISFER LES 
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 16/10/2016. 
NÚM. EXP. 000053/2017-UES. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
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. COMUNICAR que el pagament de la sanció comportarà la terminació del 
procediment sens perjudici de presentar els recursos procedents, de conformitat amb 
l’article 104.3 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.” 
 
 

7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX PER INCOMPLIMENT DEL REQUERIMENT DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE DATA 26/09/2016. NÚM.  EXP. 
000055/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de tres-
cents setanta-cinc euros (375€) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. NOMENAR, per motius organitzatius, nova secretària de l’expedient a la Sra. 
Mª Carmen Martínez Asensio, adscrita a la Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors. 
Aquest nomenament pot ser recusat d’acord amb l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

8. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL  NIE XXXX PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA DE 
MINUSVÀLID, EN DATA 07/03/2017. NÚM. EXP. 000159/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXX la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa de 
l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar 
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
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.” 
 
 
 

9. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX PER SATISFER LES SEVES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 12/03/2017. NÚM. EXP. 
000166/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX,  PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE POSAR LA MÚSICA A MOLT ALT VOLUM, EN LES 
DATES 11/01/2017 I 13/01/2017. NÚM. EXP. 000097/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article de 73.1. de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, el dia 11/01/2017, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article de 73.1. de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, el dia 13/01/2017, segons 
consta a l’expedient. 
 
TERCER. 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 

 
 

11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX, PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A 
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CONSEQÜÈNCIA DE TENIR LA MÚSICA A MOLT ALT VOLUM AL SEU 
DOMICILI, EN DATA 30/10/2016. NÚM. EXP. 000101/2017-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 dos-cents 
vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON.  REQUERIR la persona titular del XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa de 
l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar 
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del 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. 
 
QUART. COMUNICAR a la persona responsable que es pot acollir a la substitució de la 
sanció per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat, mitjançant les activitats 
compromeses i guiades pel Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
L’article 105 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú (posar l’article de l’ordenança corresponent) estableix que 
“L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà especialment la mediació i la resolució 
alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa, més 
responsable i cohesionada.” 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER CAUSAR 
MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ALT VOLUM DE LA 
MÚSICA, EN DATA 28/01/2017. NÚM. EXP. 000129/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de dos-cents 
vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 73.2 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. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa de 
l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar 
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.” 
 
 

13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX PER INCOMPLIMENT DEL REQUERIMENT DE 
MEDI AMBIENT DE PRESENTACIÓ D’UN CERTIFICAT OFICIAL DE LA 
VALORACIÓ SANITÀRIA I DE LA POTENCIALITAT DE PERILLOSITAT DEL 
CARÀCTER DE LA GOSSA PROPIETAT DE LA TITULAR REFERENCIADA. 
NÚM. EXP. 000113/2017-UES. 

 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de tres-
cents setanta-cinc euros (375 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, 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. NOMENAR, per motius organitzatius, nova secretària de l’expedient a la Sra. 
Mª Carmen Martínez Asensio, adscrita a la Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors. 
Aquest nomenament pot ser recusat d’acord amb l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

14. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DE PER INCOMPLIR EL REQUERIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 
NÚM. EXP. 000222/2016-UES.  

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
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“PRIMER. IMPOSAR a GENERAL SERVICE BARCELONA HOME S.L amb NIF 
B6652115-4,, la sanció de multa de cinc-cents euros (500 €) per infracció de l’article 
331.6 a )de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol de Codi de Consum de Catalunya en relació 
a l’article 321. 4.2 de la mateixa llei on s’estableix que “.. Els empresaris han de facilitar 
al personal inspector la informació i documentació sol·licitada per l’exercici de les seves 
funcions...” 
 
SEGON.   REQUERIR a GENERAL SERVICE BARCELONA HOME S.L amb NIF 
B6652115-4, 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. Per tal de 
poder fer efectiu el pagament amb la bonificació, es pot posar en contacte, en el termini 
indicat,  amb el departament de Gestió tributaria i recaptació al telèfon 93.8140000 i se 
us farà tramesa d’una carta de pagament amb la qual podreu fer efectiu l’import reduït 
de la sanció.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”    
 
 

15. SERVEIS JURÍDICS. ACORD EXTRAJUDICIAL AMB LA MERCANTIL 
COPCISA, S.A. PER POSAR FI AL RECURS ORDINARI 29/2017-A3 QUE 
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE 
BARCELONA EN RECLAMACIÓ DE  PAGAMENT DELS INTERESSOS DE 
DEMORA CORRESPONENTS A 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 DEL VIDRE I EL CARRER ANCORA, QUE VAN SER 
ABONADES AMB POSTERIORITAT AL TERMINI LEGALMENT ESTABLERT. 
NÚM. EXP. 000107/2017-SEC. 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret del regidor delegat de Projectes i 
Obres, Serveis Viaris i Mobilitat de data 20.04.17  
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ a 
nom de COPCISA, SA, amb NIF A08190696, per import de 66.989,63€ (seixanta-sis 
mil nou-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims) en concepte d’interessos 
de demora corresponents a les certificacions d’obra, abonades amb posterioritat al 
termini legalment establert, de les obres d’execució del projecte d’ampliació i millora del 
pas sota via del carrer Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el carrer Forn 
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del Vidre i de l’Àncora. Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària, 
90.0110.35200 (interessos de demora). 
 
TERCER- VALORAR les deficiències produïdes a les obres ”Ampliació i Millora del 
pas sota la via del carrer Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprès entre el 
carrer Forn del Vidre i de l’Àncora” de Vilanova i la Geltrú, segons pacte entre les parts 
en sis mil euros (6.000€). 
 
QUART.- DISPOSAR que el pagament dels interessos de demora de l’acord del punt 
segon es durà a terme en quatre terminis, començant el primer en data 6 de juliol de 
2017, el segon l’1 de setembre de 2017 i els següents, l'1 d’octubre de 2017 i l'1 de 
novembre de 2017. El primer termini es COMPENSARÀ amb els sis mil euros (6.000€) 
derivats dels danys mencionats en el punt tercer. 
 
Per acord de les parts es decideix compensar els referits crèdits existents entre elles, 
resultant, en conseqüència, un crèdit per import total de 60.989,63€  (seixanta mil nou-
cents vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims) a favor de COPCISA que 
L’AJUNTAMENT pagarà de forma fraccionada en 4 terminis segons el següent 
calendari: 
 
VENCIMENT QUANTIA 
6 Juliol 2017 10.747,41 
1 setembre 2017 16.747, 41 
1 octubre 2017 16.747, 41 
1 novembre 2017 16.747, 41 

 
 
CINQUÈ.- DEVOLUCIÓ DE L'AVAL dipositat per part de l’empresa COPCISA, per a 
respondre de les obres d’execució del projecte d’ampliació i millora del pas sota via del 
carrer Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el carrer Forn del Vidre i de 
l’Àncora, per un import de trenta set mil vuit euros (37.008,00€), QUE RESTA 
CONDICIONAT, d’acord amb l’informe, emès per part del Cap de Servei de Projectes i 
Obres, A LA PRESENTACIÓ PER LA MERCANTIL D’ESCRIT DAVANT 
L’AJUNTAMENT, en el que: 1) sol·licita la  compensació de 6.000 euros (punt tercer) 
amb el deute reconegut de 66.989,63€ en concepte d'interessos de demora (punt 
segon), 2) accepta el pagament en quatre terminis (punt quart) i 3) renúncia 
expressament als interessos dels interessos de demora. Abans del dia 6 de juliol, que 
és el primer pagament, ha d’haver presentat tota la documentació. 
 
SISÈ.-. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada, a la Tresoreria municipal i al 
Servei de Projectes i Obres, així com al Jutjat contenció-administratiu núm. 16 de 
Barcelona per tal de que acordi finalitzar per acord extrajudicial al recurs ordinari 
29/2017-A3 que actualment es troba en suspens a sol·licitud de la part actora i,  
procedeixi a arxivar les actuacions.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

16. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/17. EXP. NÚM. 
17/2017/eINT. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/17.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/17. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

17. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADEQUACIÓ DE LA XARXA 
D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) A L’EDIFICI DEL PAVELLÓ DE LES 
CASERNES. NÚM. EXP. 000032/2017-ESP. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
 
ACORDS  
 
“PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa a nom de GESTIÓN INTEGRAL DE 
INSTAL·LACIONES S.L. (GEINSTAL) amb CIF B-60650801, l’actuació d’adequació de 
la xarxa d’aigua calenta sanitària a l’edifici del Pavelló de les Casernes per un import 
total de CINQUANTA-UN MIL VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (51.026,03€), 
base imposable 42.170,36 € i l’import IVA 8.855,67€. 
 
 
SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació del pressupost 2017 partida 
pressupostària 33.3420.2120000 CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.” 
 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

18. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
D’INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 
LES ASSOCIACIONS DE LA  501 A LA 503. EXP. NÚM. 000185/2017-PAR, 
000187/2017-PAR I 000209/2017-PAR. 

 
 
Núm. exp. 000185/2017-PAR 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓN TEA 
MOVIDA – POR LA CONVIVENCIA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (PCDF) 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ TEA MOVIDA – POR LA CONVIVENCIA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 
(PCDF) amb el número 501. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.” 
 
 
Núm. expedient 000187/2017-PAR 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ EL CLUB D’ESGRIMA 
SALA D’ARMES GARRAF 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
el CLUB D’ESGRIMA SALA D’ARMES GARRAF amb el número 502. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.” 
 
 
Núm. expedient 000209/2017-PAR 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ PER LA 
GESTIÓ ESPORTIVA + FUTBOL 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 18 de setembre de 2000 
va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Atès que l’article 1 del Reglament de Participació Ciutadana, diu que l’esmentat 
reglament té per objecte impulsar i regular les formes, els mitjans i els procediments 
d’informació i participació de les entitats de la ciutat en la gestió municipal, de 
conformitat amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia, la Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local i la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, que va ser 
derogada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
Atès que l’article 76 del Reglament de Participació Ciutadana diu que el Fitxer Municipal 
d’Associacions és creat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a fi i efecte de 
reconèixer i garantir els drets reconeguts  a l’esmentat reglament a les entitats i 
associacions. 
 
Atès que l’article 80 del Reglament de Participació Ciutadana especifica la 
documentació que han de presentar les entitats a l’Ajuntament per a la inscripció al 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions. 
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Atès que aquesta entitat ha presentat la documentació requerida per a la inscripció al 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ ESPORTIVA + FUTBOL amb el número 503. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.” 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

19. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TRANSMISSIÓ 
DE LA UNIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES 
PARADES NÚM. 42 I 42BIS DEL MERCAT DEL CENTRE. EXP. NÚM. 
0000032/2017-DES. 

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

“PRIMER. Autoritzar la unificació de la concessió administrativa de les parades núm. 
42 i 42bis del Mercat del Centre amb l’activitat de peix i marisc, assignant-la a tots els 
efectes com a parada núm. 42, de la qual és titular la senyora M. F. de S. G., i amb 
DNI XXXX, així com, l’enderroc de la divisòria, amb totes les prevencions contingudes 
a l’informe tècnic, emès per la Cap de la secció de Projectes d’edificació d’aquest 
Ajuntament. 

 
SEGON.  Notificar aquest acord als interessats, al Departament municipal de Gestió 
Tributària i d’Intervenció.” 
 

 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 
20. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER T. G. G., PER 

SEGREGAR UNA FINCA, SITUADA AL CARRER TIRÀS, 1-7 CANTONADA AMB 
LA RONDA AMÈRICA, 70, EN DUES PARCEL·LES CORRESPONEN A TIRÀS 1-
3 CANTONADA RONDA AMÈRICA 70 I L’ALTRE AL CARRER TIRÀS, 5-7. NÚM. 
EXP. 516/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  T. G. G.,  per a SEGREGAR LA 
FINCA, del carrer Tiràs, 1-7 cantonada amb la ronda Amèrica, 70,  en DUES 
PARCEL·LES, una situada al carrer Tiràs 1-3 cantonada Ronda Amèrica 70 i l'altre 
situada al carrer Tiràs, 5-7, d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La finca inicial té la següent descripció: 
 

Parcel·la de 834,49 m2 amb façana al carrer Tiràs, 1-7 i Avinguda Amèrica, 70 que 
correspon amb la finca B10000 resultant del projecte de reparcel·lació dels sector 
Fondo Somella. 
 

2.   Una vegada efectuada la parcel·lació en qüestió la descripció és la següent: 
Entitat 1: parcel·la de 429,35m2 amb façana al Carrer Tiràs, 1-3 i Avinguda Amèrica, 
70. 
Entitat 2: parcel·la de 405,14m2 amb façana al Carrer Tiràs, 5-7. 
 

3.   Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de 
la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

 
4.  La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 

parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord 
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
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.   No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’ajuntament. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”  
 
 
21. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PER MEGADYNE RUBBER, SA, 

PER REHABILITAR LA COBERTA DE L’EDIFICI INDUSTRIAL (SEGONA I 
TERCERA FASE), AL SECT. CARRETERA DE LA PLANA. NÚM. EXP. 664/2017-
OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MEGADYNE RUBBER, SA, 
per a  EXECUTAR LA SEGONA I TERCERA FASE DE LA REHABILITACIÓ DE LA 
COBERTA DE L'EDIFICI INDUSTRIAL, SITUAT A LA CARRETERA DE LA PLANA 
(POLÍGON 30, PARCEL·LA 169. REF.CAD.1860001CF9616S0001IW), d’acord amb el  
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projecte 000568/2014-OBR, la documentació justificativa presentada a l’expedient 
000664/2017-OBR, i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
 
1. Atès que l’edificació és única, les mesures de seguretat a desenvolupar hauran de 

ser sobre el conjunt de l’edifici independentment que les obres es realitzin en fases. 
Per tant caldrà garantir la seguretat en tota la finca des de l’inici de les obres i fins 
que es finalitzin totes les fases. 

2. Atesa l’existència d’amiant durant el procés d’enderroc, caldrà gestionar els 
mateixos d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació i caldrà portar-los a 
abocador autoritzat. Una vegada finalitzades les obres caldrà acreditar la gestió 
dels residus. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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) 
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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.·”  
 
 
22. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PER X. C. M., PER OBRES PER 

A SEGREGAR UNA HABITACIÓ DE L'HABITATGE DEL 3R.4A. I AGREGAR-LA 
A L'HABITATGE DEL 3R.5A. DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR. NÚM. EXP. 
729/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  X. C. M., per a fer obres per a 
SEGREGAR UNA HABITACIÓ DE L'HABITATGE DEL 3r.4a. I AGREGAR-LA A 
L'HABITATGE DEL 3r.5a. DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR, situat al C. MANUEL 
TOMAS, 5, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1.  Elements inicials: 
 

Entitat 1: Carrer de Manuel Tomàs, núm. 5, 3-4 – ref. Cadastral: 3146207CF9634N 
0013YM, superfície construïda 174 m2. 
Entitat 2: Carrer de Manuel Tomàs, núm. 5, 3-5 – ref. Cadastral: 3146207CF9634N 
0014UQ, superfície construïda 158 m2. 

 
2. Elements resultants: 
 

Entitat 1: Carrer de Manuel Tomàs, núm. 5, 3-4 – ref. Cadastral: 3146207CF9634N 
0013YM, superfície construïda 163 m2. 
Entitat 2: Carrer de Manuel Tomàs, núm. 5, 3-4 – ref. Cadastral: 3146207CF9634N 
0014UQ, superfície construïda 169 m2. 
 

3. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de 
la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

 
4.   La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 

parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord 
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

5.   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. 

 
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.  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. 

 
8. L’execució d’obres sense disposar de la preceptiva 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 la 
llicència corresponent, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència 
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d’obres per incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

 
9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment de les condicions i 

requeriments generals per fer obres menors que figuren a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments o condicions 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, sense perjudici a més de l’establert a 
l’article 87 de dit Reglament, i normativa concordant, en matèria de caducitat de les 
llicències. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS, DIVISIONS HORITZONTALS I 
D’OBRES MENORS 
 
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. 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. 

 
3. El propietari i els tècnics que intervinguin en l’obra, hauran de comparèixer a les 

citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de l’Ajuntament. 
 
4. 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 
sis 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 per un periode 
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 periode de validesa de la 
llicència inicial. (Art. 296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú). 

 
5. 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.”  
 

 
23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PER R. N. M., PER A 

ENDERROCAR LA COBERTA I EL TRAM DE FAÇANA DE LA PLANTA 
SEGONA DE L’EDIFICI, A LA PLAÇA LLARGA, 26.  EXP. NÚM. 733/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD:   
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. N. M., per a  
ENDERROCAR LA COBERTA I PART DE LA FAÇANA CORRESPONENT A LA 
SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI, a la PL. LLARGA,   28, (Exp.000733/2017-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Només s’enderroca la part de la façana de paret de fàbrica de maó massís de 15 

cm de gruix que ha quedat inestable tal i com es descriu  al projecte presentat. 
2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar 
al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació 
de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició 
d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 

 
 
24. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. ACORD DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR PER A LES OBRES DE COBRIMENT DE LA ZONA 
DESTINADA AL PATI DE L’EDIFICI D’OCI DENOMINAT LA DAURADA, AMB 
UNA COBERTA D’ESTRUCTURA METÀL·LICA, A LA PLAÇA DEL TRAJO DE 
GARBÍ (DIC DE PONENT), SENSE DISPOSAR DE LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EXP. NÚM. 000028/2016-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la interessada ONA BEACH CLUB, SL, amb NIF B65760886, 
la sanció de TRES MIL EUROS (3.000 €), en relació a l’expedient sancionador núm. 
000028/2016-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució de la Instructora de 
l’expedient de data 12 de maig de 2016, ressenyada a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la interessada i al servei de Recaptació. 
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TERCER. Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document.” 
 
 
25. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 
D171704. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per  COM. PROP. URB. RACO SANTA LLÚCIA, 6, per pintar 

la façana i repassar la coberta, al C. Moixarra, 1 (exp.620/2016-OBR) 
2. Sol·licitud presentada per BROSNANN CREACIONES, SL, per reparar 

instal·lacions i pintar zones comuns, al C. Calç, 2 (exp.625/2017-OBR) 
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. CAMI DE LA MASIA D’EN FREDERIC, 26, 

per arranjar la façana, al Camí Masia d’en Frederic, 26 (exp.694/2017-OBR) 
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. CONXITA SOLER, 1, per arranjar el 

celobert de l’edifici plurifamiliar, al C. Conxita Soler, 1 (exp.704/2017-OBR) 
5. Sol·licitud per M. N. M., per rehabilitar façana, al C. Tigre, 22 (exp.706/2017-OBR) 
6. Sol·licitud presenta per COM. PROP. AV. CUBELLES, 32, per fer reparació puntual 

en la façana de l’edifici en cantonada, a la Av. Cubelles, 32 (exp.708/2017-OBR) 
 
Obres d’adequació de locals comercials 
 
1. Sol·licitud presentada per IF LEGAL I ASSESSORS FISCALS, SL, per reformar 

local destinat a despatx, al C. Pere Jacas, 13 bxs. 08 (exp.698/2017-OBR) 
 
 
 
26. HABITATGE. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET 

DEL REGIDOR DELEGAT, NÚM. D’EXPEDIENT 000052/2017-HAB, ADSCRIPCIÓ 
DELS HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ AL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A 
POLÍTIQUES SOCIALS. 

 

Atès el Decret del Regidor Delegat d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de data 26 
de maig de 2017, núm. d’expedient 000052/2017-HAB, que es transcriu literalment: 
 
“Relació de fets 
 
I.-  En data 12 de juny de 2015 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Associació 

Catalana de municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i les entitats que 
formen part de la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, van subscriure l’acord 
de constitució del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, en 
compliment de la Resolució 577/X i la Moció 66/X, del Parlament de Catalunya.  
S’adjunta com a Annex a aquest decret el document de l’ACORD RELATIU AL 
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FONS D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS, subscrit 
en data 12 de juny de 2015. 

 
II.- L’esmentat  acord preveu en l’apartat TERCER, punt 1, que, entre d’altres, formaran 

part del Fons “els habitatges dels parcs públics, ja siguin propietat de la Generalitat 
de Catalunya, dels ajuntaments o de les empreses públiques vinculades a ambdós”, 
i en l’apartat  TERCER, punt 5, que “s’hauran d’anar incorporant els parcs 
municipals d’habitatge que es destinin a aquestes finalitats” . 

  
III.- Així mateix, l’apartat QUART de l’acord estableix que “els habitatges s’adscriuran al 

Fons per acord directe de l’entitat titular o bé per cessió a l’Administració pública 
mitjançant la subscripció del corresponent conveni”. 

 
IV.-L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és titular d’un parc de 54 habitatges que es 

destinen a l’allotjament de persones en risc d’exclusió residencial, i que es detallen a 
continuació: 

 
 ADREÇA Titularitat 

1 Pl. Rajanta, 5, 1r, 1a Aj. Vng 

2 Pl. Rajanta, 5, 1r, 2a Aj. Vng 

3 Pl. Rajanta, 5, 2n, 1a Aj. Vng 

4 Pl. Rajanta, 5, 2n, 2a Aj. Vng 

5 Pl. Rajanta, 5, 3r, 1a Aj. Vng 

6 Pl. Rajanta, 5, 3r, 2a Aj. Vng 

7 Pl. Rajanta, 5, 4t, 1a Aj. Vng 

8 Pl. Rajanta, 5, 4t, 2a Aj. Vng 

9 Pl. Rajanta, 6. 1r, 1a Aj. Vng 

10 Pl. Rajanta, 6, 1r, 2a Aj. Vng 

11 Pl. Rajanta, 6, 2n, 1a Aj. Vng 

12 Pl. Rajanta, 6, 2n, 2a Aj. Vng 

13 Pl. Rajanta, 6, 3r, 1a Aj. Vng 

14 Pl. Rajanta, 6, 3r, 2a Aj. Vng 

15 Pl. Rajanta, 6, 4t, 1a Aj. Vng 

16 Pl. Rajanta, 6, 4t, 2a Aj. Vng 

17 Pl. Rajanta, 9, bxs. Aj. Vng 

18 C. Pintor Martí Torrents, 6, bxs. 1a Aj. Vng 

19 C. Pintor Martí Torrents, 6, bxs. 2a Aj. Vng 

20 C. Pintor Martí Torrents, 6, bxs. 3a Aj. Vng 

21 C. Pintor Martí Torrents, 6, bxs. 4a Aj. Vng 

22 C. Pintor Martí Torrents, 6, 1r, 1a Aj. Vng 

23 C. Pintor Martí Torrents, 6, 1r, 2a Aj. Vng 

24 C. Pintor Martí Torrents, 6, 1r, 3a Aj. Vng 

25 C. Pintor Martí Torrents, 6, 1r, 4a Aj. Vng 

26 C. Pintor Martí Torrents, 6, 2n, 1a Aj. Vng 

27 C. Pintor Martí Torrents, 6, 2n , 2a Aj. Vng 

28 C. Pintor Martí Torrents, 6, 2n, 3a Aj. Vng 
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29 C. Pintor Martí Torrents, 6, 2n, 4a Aj. Vng 

30 C. Pintor Martí Torrents, 8, bxs. 1a Aj. Vng 

31 C. Pintor Martí Torrents, 8, bxs. 2a Aj. Vng 

32 C. Pintor Martí Torrents, 8, bxs. 3a Aj. Vng 

33 C. Pintor Martí Torrents, 8, bxs. 4a Aj. Vng 

34 C. Pintor Martí Torrents, 8, 1r, 1a Aj. Vng 

35 C. Pintor Martí Torrents, 8, 1r, 2a Aj. Vng 

36 C. Pintor Martí Torrents, 8, 1r, 3a Aj. Vng 

37 C. Pintor Martí Torrents, 8, 1r, 4a Aj. Vng 

38 C. Pintor Martí Torrents, 8, 2n 1a Aj. Vng 

39 C. Pintor Martí Torrents, 8, 2n, 2a Aj. Vng 

40 C. Pintor Martí Torrents, 8, 2n, 3a Aj. Vng 

41 C. Pintor Martí Torrents, 8, 2n, 4a Aj. Vng 

42 C. Pintor Martí Torrents, 8, 3r, 1a Aj. Vng 

43 C. Pintor Martí Torrents, 8, 3r, 2a Aj. Vng 

44 C. Pintor Martí Torrents, 8, 3r, 3a Aj. Vng 

45 C. Pintor Martí Torrents, 8, 3r, 4a Aj. Vng 

46 C. Pintor Martí Torrents, 8, 4t, 1a Aj. Vng 

47 C. Pintor Martí Torrents, 8, 4t, 2a Aj. Vng 

48 C. Pintor Martí Torrents, 8, 4t, 3a Aj. Vng 

49 C. Pintor Martí Torrents, 8, 4t, 4a Aj. Vng 

50 C. Estudis, 1 1-1 Aj. Vng 

51 C.Estudis, 1  2-1 Aj. Vng 

52 C.Estudis, 1 2-2 Aj. Vng 

53 C. Josep Coroleu, 48C, 2n, 2a Aj. Vng 

54 C. Ivern, 4 Aj. Vng 

 
 
V.- La cap de l’Oficina Local d’Habitatge ha emès en data 23 de maig de 2017 un 

informe favorable, on s’indica que els habitatges detallats en el punt anterior son 
susceptibles de formar part del Fons d’Habitatge de lloguer destinat a polítiques 
socials, perquè compleixen els requisits establerts en l’apartat Sisè de  l’ACORD 
RELATIU AL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES 
SOCIALS. 

 
VI.-En el mateix informe s’exposa que l'adscripció dels habitatges municipals al Fons 

permetrà als adjudicataris dels habitatges poder accedir als ajuts al pagament del 
lloguer previstos en la secció segona del capítol segon del Decret 75/2014 de 27 de 
maig del Pla per al Dret a l’Habitatge, i alhora també permetrà l’Ajuntament poder 
accedir a les subvencions previstes per als ens gestors d’aquests habitatges socials 
que estiguin adscrits a aquest Fons. 

 
 
Fonaments de Dret 
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I.- D’acord amb el Decret d’ Alcaldia de delegació d’atribucions a favor del regidor 
delegat d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, de data 13 de juliol de 2015 (BOPB Nº 
Registre 022015021275, de data 14 de setembre de 2015),  
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.- Autoritzar la sol·licitud de l’adscripció al Fons d’habitatge de lloguer destinat a 
polítiques socials dels 54 habitatges que configuren actualment el parc públic municipal i 
també qualsevol nou habitatge que s’hi incorpori, atès que és requisit imprescindible 
formar part del Fons, per a poder sol·licitar les corresponents subvencions previstes i 
gaudir de qualsevol altre ajut que s’hi pugui convocar en un futur. 
 
Segon.- Donar compte a la Junta de Govern Local, en la propera sessió que se celebri. 
 
Tercer.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la present resolució.” 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del Decret del Regidor Delegat 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de data 26 de maig de 2017, núm. d’expedient 
000052/2017-HAB. 

 
URBANISME 
 

27. DESESTIMAR TOTALMENT LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI I 
DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL 
POLÍGON 3 DEL PLA PARCIAL DEL LLIMONET, PRESENTADA PEL SR. I. F. P. 
I LA SRA. E. F. P. NÚM. EXP. 51-2017-URB. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Desestimar totalment la sol·licitud de revisió d’ofici i declaració de nul·litat 
del projecte de reparcel·lació del polígon 3 del Pla Parcial del Llimonet, presentada en 
data 8 de juny de 2016 (registre d’entrada núm. 2017018786) pel Sr. I. F. P. i la Sra. E. 
F. P., d’acord amb les consideracions efectuades a l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient i transcrites a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als sol·licitants, Sr. I. F. P. i Sra. E. F. P., amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRU 
 

28. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
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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 amb H. C. G. i finalitza amb C. R. R. 

 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 

 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 

 
 
 

URGÈNCIES 
 

POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
29. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL PRESSUPOST I DEL PROGRAMA 

D’ACTES DE LA FESTA MAJOR 2017. EXP. NÚM. 000145/2017-CUL. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el pressupost de DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS 
EUROS (235.500 €) i les activitats programades pels Pabordes 2017 amb motiu de la 
celebració de la FESTA MAJOR 2017 i que figuren en el present document, i que 
tindran lloc a la nostra ciutat del 8 de juliol al 6 d’agost de 2017. 
 
SEGON. Destinar la quantitat de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €), per a 
la realització dels actes de la FESTA MAJOR 2017. L’esmentada quantitat anirà a 
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càrrec de l’aplicació pressupostària 31.3380.2260904 (Cultura Popular i Tradicional) del 
pressupost de despeses de 2017. 
    
TERCER.  L’aprovació d’aquesta programació no suposa atorgar cap dret a les entitats, 
empreses i al artistes que hi apareixen. Per la realització de cadascuna de les activitats 
previstes s’hauran de signar els contractes o convenis que corresponguin. 
 
QUART.  Cadascuna d’aquestes activitats haurà de desenvolupar-se de conformitat 
amb allò que estableix la legislació vigent, especialment pel que fa al compliment de la 
normativa en matèria de seguretat, salut i prevenció de riscos i, si escau, hauran 
d’obtenir les autoritzacions o llicències que siguin preceptives amb caràcter previ a la 
seva realització. El departament de Cultura de l’Ajuntament serà l’encarregat de la 
supervisió d’aquestes activitats i es coordinarà amb els altres departaments de 
l’Ajuntament per tal d’assegurar i comprovar l’efectiu compliment de la normativa 
d’aplicació.    
 
CINQUÈ. Per decret de l’alcaldessa o de la regidora delegada en matèria de cultura es 
podrà variar el contingut d’aquesta programació, quan així es consideri convenient per a 
l’interès públic. 
 
SISÈ. Autoritzar la disposició de la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), a 
l’habilitat del departament de Cultura FRANCESC JASANADA MONTESINOS, en 
concepte de Pagaments a Justificar. Aquesta quantitat és part integrant de l’aportació 
municipal de 150.000,00 € i s’ha d’utilitzar per a fer front a les despeses que requereixin 
un pagament inajornable. 
 

• Despeses Convit a la Festa    500,00 € 
• Dietes tècnics /col·laboradors   300,00 € 
• Material de Producció            2.200,00 €” 

 
 
   

30. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DE L’IMPORT A DESTINAR ALS AJUTS 
ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL I LA FORMA DE GESTIÓ FINS  31 DE 
DESEMBRE DE 2017. EXP. NÚM. 000460/2017-SSO. 

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

 

ACORD 

 

“PRIMER. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2017 la disposició de l’import de 158.000€ 
en forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48003 (ajuts urgència 
social) del pressupost de despeses vigent. 

L’import de cada operació de PJU serà de 25.000€ o de l’import que resti disponible 
quan sigui inferior. 

SEGON. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2017 la disposició de l’import de 24.000€ en 
forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
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Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48004 (ajuts pobresa 
energètica) del pressupost de despeses vigent, en un únic pagament.” 

 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.20 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Josep Gomariz Meseguer 

 
 


