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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 22 DE GENER DE 2019 
 
Acta núm. 03 
 
Assistents: 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
BLANCA ALBA PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIA 
F. XAVIER SERRA ALBET 

  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació),                    
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: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE 

GENER DE 2019. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15 de gener 
de 2019. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

MITJANÇANT AVAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT. NÚM. 
EXP.  (CSE/0709/PO) 000047/2018-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva mitjançant aval a nom de 
l’empresa CLECE, S.A.. amb CIF A80364243, per import de 1.781,03 € (MIL SET-CENTS 
VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS D’EURO), referent a la contractació del 
servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció i climatització de les 
dependències municipals de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Notificar a l’empresa CLECE, S.A.. la present resolució.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS D’ALLOTJAMENT, MITJANÇANT ESTABLIMENT, PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000040/2018-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a INVEROLD 2013, S.L, NIF B65994014,  el contracte de 
d’allotjament, mitjançant establiment, per la prestació del servei d’acolliment residencial 
d’urgència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogable 
per 2 anys més per períodes anuals, per un import anual de 9.599,20€, més  959,92€ 
corresponen al 10% d’IVA, que fan un total de 10.559,12€ (DEU MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO) i pels preus 
unitaris següents: 
 

Preus serveis Import diari 
Habitació reservada 18,08 € 
Habitació doble 
addicional 

38,18 € 

Suplement persona 
addicional 

9,09 € 

 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’ aplicació pressupostaria 35.2313.2269900 del pressupost vigent i, a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
La quantitat prevista pel 2019 serà de 10.559,12€ (IVA inclòs). 
 
La quantitat prevista pel 2020 serà de 10.559,12€ (IVA inclòs). 
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TERCER.- Notificar l’adjudicació a INVEROLD 2013, S.L, i assenyalar que d’acord amb 
allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix s'haurà de produir en el 
termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 30 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap de Serveis Socials, Sra. Marta 
Rovira Borrell. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
4. ACORDAR  DESERTA  LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE MICROSOFT ONLINE. NÚM. EXP. 
000041/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- DECLARAR DESERTA la licitació de la contractació del subministrament per 
l’adquisició de llicències Microsoft Online de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  Publicar la declaració al Perfil del Contractant.”. 
 
5. APROVAR, L’ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMIC FINANCER PER LA 

CONCESSIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ I POSTERIOR 
MANTENIMENT DELS EDIFICIS DESTINATS A CASERNA DE LA POLICIA 
LOCAL I EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL (ESPAI JOVE). NÚM. EXP. 
000043/2018-CONT 

 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
6. SERVEIS JURÍDICS . DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 177/18 DE 

12/12/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 329/2018 BY, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.   NÚM. EXP. 000134/2018/ESEC 

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

 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 329/2018 BY 
 
Núm. i data interlocutòria:      12 de desembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202138320.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de 
les actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

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

i conforme.”. 
 
7. SERVEIS JURÍDICS . DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 176/18 DE 

12/12/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 332/2018 BY, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.  NÚM. EXP. 000133/2018/ESEC 

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

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 332/2018 BY 
 
Núm. i data interlocutòria:      12 de desembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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Lletrat:                                    M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202043731.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de 
les actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

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

i conforme.”. 
 
8. SERVEIS JURÍDICS . DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 282/18 DE 

17/12/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 112/2018 D, INTERPOSAT 
PER ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA I S. R. G. CONTRA LA 
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL, I QUE ESTIMA EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.  (EXP. 94/17-REC).  NÚM.. EXP. 
000058/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 112/2018 D 
 
Núm. i data sentència: 17 de desembre de 2018 
  
Part actora  : Allianz Cia de Seguros y Reaseguros, SA i S. R. G. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    J. S. i V. 
 
Objecte del procediment :      Desestimació de la reclamació patrimonial per danys per 

caiguda en motocicleta 1886 DNB, a l’avinguda Víctor 
Balaguer. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  

ABONAR a la part actora la quantitat de 3990.92 euros en 
concepte d’indemnització.  L’import de l’IVA, de 117.68 
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euros, només serà abonada en cas d’acreditar el seu 
abonament. 

 
 Amb condemna a costes a la part demandada, amb un 

màxim de 300 euros. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap recurs 

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

i conforme.”. 
  
9. SERVEIS JURÍDICS . DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 280/2018, DE 

17/12/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 104/2018 A, INTERPOSAT 
PER F. J.S. M. I R. M. J. B., CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL, I QUE ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. 
(EXP. 106/17-REC). NÚM. EXP. 000052/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 104/2018 A 
 
Núm. i data sentència: 17 de desembre de 2018 
  
Part actora  : F. J. S. M.i R. M. J. B. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    J. S. i V. 
 
Objecte del procediment :      Desestimació de la reclamació patrimonial per danys al 

vehicle B 0307 WP al creuar un pas soterrani de la ronda 
Europa. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  

ABONAR a la part actora la quantitat de 1297.74 euros en 
concepte d’indemnització. 

 
 Amb condemna a costes a la part demandada, amb un 

màxim de 300 euros. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap recurs 

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

i conforme.”. 
 
10. SERVEIS JURÍDICS . DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 240/2018, DE 

9/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 80/2015 F, INTERPOSAT PER 
BETÓN CATALÁN, SA, CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDESSA DE 15/1/15 
QUE DESESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ DE 
LA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT CONCEDIDA PER A INSTAL·LAR UNA PLANTA 
DE FORMIGÓ AL CAMÍ SANTA MAGDALENA, S/N, I QUE ESTIMA EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. NÚM. EXP.000068/2015-SEC 

 

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Ç2Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Ordinari núm. 80/2015 F 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 240 de 9 de novembre de 2018 
 
 
Part actora  : BETÓN CATALÁN, SA  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    Milà Advocats, SLP (M.À. P.H.)  
 
Objecte del procediment :      Decret de l’Alcaldessa de 15/1/2015, que desestima el 

recurs de reposició deduït per la part actora contra un 
anterior Decret de data 18/9/2014 de resolució de la 
llicència d’activitat concedida per a la instal·lació d’una 
planta de formigó al camí de Santa Magdalena s/n, polígon 
industrial Masia d’en Barreres II, així com la seva posterior 
adaptació a la LIIA autoritzada per Decret de data 
4/6/2010, per incompliment de la condició prèvia de 
precarietat, de quantia indeterminada.  

  
Decisió  :  SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA  

Anul·la el decret de l’Alcaldessa de 18/9/2014 i el decret 
de 15/1/2015 desestimatori del recurs de reposició enfront 
l’anterior per haver caducat el procediment, amb imposició 
al recurrent de les costes processals fins a un límit de 600 
euros. 

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

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

i conforme.”. 
 

11. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 676, DE 12/7/18, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 322/2008 B1, RECURS D’APEL·LACIÓ 51/2017, 
INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL, CONTRA LA SENTÈNCIA 251/2016, 
DICTADA EN EL RECURS ORDINARI 322/2008 B1 QUE DEIXA SENSE 
EFECTE LA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA PER SILENCI DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ DE 17/10/17, CONTRA L’ACORD DE JGL PEL QUAL S’APROVA 
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 2 
DEL PLA PARCIAL LLIMONET, I QUE DESESTIMA EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ.  NÚM. EXP. 000284/2016-SEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :   Ordinari núm. 322/2008-B1 
    Recurs apel·lació 51/2017 
 
Núm. i data acte:                   Sentencia núm. 676 de 12 de juliol de 2018 
 
Part actora  : AJUNAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Part demandada  :  FALDUR SOL, S.L. 
 
Lletrat:                                    P. F. N. F. i M R. B. (PwC) 
 
Objecte del procediment :      Sentència 251/2016 dictada en el recurs ordinari 

322/2008-B1, que deixa sense efecte la resolució 
desestimatòria per silencia del recurs de reposició de data 
17 d’octubre de 2017, contra l’acord de Junta de Govern 
Local pel qual s’aprova definitivament el Projecte de 
reparcel·lació del polígon 2 del Pla Parcial Llimonet. 

 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA  

Desestima el recurs d’apel·lació i 51/2017 i confirma la 
sentència 251/2016 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 16 de Barcelona, en el recurs ordinari 
322/2008-B1. 
Imposició de costes a la part apel·lant, en els termes del 
fonament jurídic cinquè. 

 
Fermesa :  Contra la sentència es pot interposar recurs de cassació 

davant el Tribunal Suprem. 
 



 

 
 
 

9 
 

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

 
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT: 35 EUROS. NÚM. EXP. 
000165/2018-REC 

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

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER UN 
COP DE PILOTA MENTRE MIRAVA UN PARTIT A L’ANNEX DEL PAVELLÓ 
ISAAC GÁLVEZ, EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2018.  IMPORT: 89 
EUROS. NÚM. EXP. 000176/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
14. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/44.   NÚM. EXP. 04/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/44 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/44 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA 
 
15. APROVAR I HOMOLOGAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ CORRESPONENT A 

L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC).  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar i homologar el Pla d’Autoprotecció corresponent a L’ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC).” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
 
16. APROVAR LA RESPOSTA DE SUPORT D’EMERGÈNCIA A LA POBLACIÓ 

REFUGIADA I MIGRANT DE VENEÇUELA A PAÏSOS VEÏNS. NÚM. EXP. 
789/2018/ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció extraordinària a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 1.300€ pel suport d’emergència a 
població refugiada i migrant de Veneçuela a països veïns, amb càrrec a la partida 
pressupostària 06.9242.48003. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar. 

 
TERCER. Traslladar el present acord a les persones interessades.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXXX, COM A TITULAR DEL BAR “LA 
BARBERIA”  UBICAT A LA PLAÇA LLEDONERS, NÚM. 4 D’AQUESTA 
LOCALITAT, PER INCOMPLIMENT DE L’HORA DE TANCAMENT SEGONS LA 
SEVA AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA.  NÚM. EXP.: 000025/2018-SACT 

 
Relació de fets 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions pel que fa al fets de data 22 d’agost 
de 2018, i desestimar la resta les al·legacions presentades en data 26 de setembre de 
2018 amb núm. de registre d’entrada 2018033609. 
 
SEGON.- IMPOSAR a R. B. E., amb NIF XXXXXX, com a titular de l’establiment 
anomenat “LA BARBERIA”, que exerceix l’activitat de bar i està  situat a la plaça 
Lledoners, núm. 4, d’aquesta localitat, una sanció de 1001 euros, com a responsable 
de la infracció pels fets que es declaren provats a la present proposta de 
resolució, concretament, l’incompliment de l’hora de tancament de l’establiment, 
segons la seva autorització administrativa. 
 
TERCER. REQUERIR a R. B. E., amb NIF XXXXXX, com a titular que exerceix  
l’activitat del Bar al establiment  anomenat “LA BARBERIA”, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. “. 
 
18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR, ESTIMANT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR.  
L. M. DE H. G., EN DATA 1 D’OCTUBRE DE 2018 I PROCEDIR AL ARXIU 
DEFINITIU DEL EXPEDIENT SANCIONADOR OBERT PER PRESUMPTA 
INFRACCIÓ HORÀRIA. NÚM. EXP.: 000024/2018-SACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades, pel Sr. L.M. de H. G., en data 1 
d’octubre de 2018 amb núm. de registre d’entrada 2018034213, en qualitat de propietari 
del local situat a la Plaça de les Cols, núm. 14 d’aquesta localitat.   
 
SEGON. PROCEDIR al tancament i al arxiu del present expedient sancionador.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. “. 
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19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER J. J. M. S., PER A  SUBSTITUCIÓ DE COBERTA 
DE FIBROCIMENT PER NOU FORJAT TRANSITABLE  A C. RECREO,  101 01 
02 NÚM. EXP.: 000007/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. J. M. S., per a  
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE FIBROCIMENT PER NOU FORJAT TRANSITABLE, 
a C. RECREO,  101 01 02, (Exp.000007/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia del projecte i de l’assumeix tècnic visat 
pel corresponent Col·legi Professional. 

2. 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. 

3. 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. 

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. 
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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 
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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.”.  
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER I.P. G., PER A  REFORMAR I AMPLIAR 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB+2PP AMB GARATGE EN TESTERA  A C. 
LA GORNAL,   25.  NÚM. EXP. 001199/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  I. P. G., per a  REFORMAR 
I AMPLIAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB+2PP AMB GARATGE EN TESTERA, 
a C. LA GORNAL,   25, (Exp.001199/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full del programa 
del control de qualitat. A més caldrà portar la justificació del compliment de l’ordenança 
reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció 
d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, 
ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

3. Els murs perimetrals sobre el badalot de l’escala seran com a màxim d’una alçada 
de 0,20m. 

4. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3 d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

5. Cal complir l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

0. Segons l’article 5.3 de l”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

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

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

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

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

8. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 



 

 
 
 

19 
 

separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 
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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.”.  
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21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER N. B., PER A  ENDERROCAR EDIFICI ENTRE 
MITGERES DE PB+1PP  A C. RECREO,   15.  NÚM. EXP. 001273/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  N. B., per a  ENDERROCAR 
EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+1PP, a C. RECREO,   15, (Exp.001273/2018-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

6. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

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

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

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

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

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
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.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER A. A. M., PER A  ENDERROCAR 2 VOLUMS DE 
LA PART POSTERIOR DE L'HABITATGGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  
A C. ESTUDIS, 5 . NÚM. EXP. 001400/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. A. M., per a  
ENDERROCAR 2 VOLUMS DE LA PART POSTERIOR DE L'HABITATGGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a C. ESTUDIS,    5, (Exp.001400/2018-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
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6. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

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

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

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

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

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

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
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. 
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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.”.  
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 

GRUPO INBLAP, SL, ON DEMANA LLICÈNCIA PER A MODIFICAR EL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+3PP+PSCO, AMB 13 HABITATGES, CONSISTENT EN CANVIAR LA 
DISTRIBUCIÓ I REDUIR A 8 EL NOMBRE TOTAL D’HABITATGES, CANVIAR 
LA CONFIGURACIÓ DE LA FAÇANA I MODIFICAR LA COBERTA,  AL C. 
PANXO FERRER,  2. NÚM. EXP. 001435/2018-OBR // 001267/2005-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud presentada per GRUPO INBLAP, SL, per a 
MODIFICAR EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+3PP+PSCO, AMB 13 HABITATGES, consistent en CANVIAR LA 
DISTRIBUCIÓ I REDUIR A 8 EL NOMBRE TOTAL D’HABITATGES, CANVIAR LA 
CONFIGURACIÓ DE LA FAÇANA I MODIFICAR LA COBERTA, de l’edifici situat al 
carrer PANXO FERRER, 2, corresponent a l’expedient de construcció 001267/2005-
OBR aprovat per acord de la Junta de Govern Local del dia 20 de desembre de 2005 i 
prorrogat per acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de maig de 2018, d’acord amb 
la documentació presentada i amb les conclusions que figuren en els informes tècnic i 
jurídic desfavorables incorporats a l’expedient (001435/2018-OBR). 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190122. 

 
“LLICÈNCIA D’OBRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
 
1. Sol·licitud de R.O. S. per prorrogar la llicència d’obres d’adequació de local a la 

plaça de les Cols, 20, per instal·lar un bar (1454/18-OBR).”. 
 
25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190122. 

 
“ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
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1- Declaració responsable presentada per PRODUCTOS ERICO, SA, per instal·lar 
una oficina tècnica a la rambla Exposició, 59-61, (edifici Neapolis) (329/18-eact) 

 
2- Declaració responsable presentada per D. I. I. per instal·lar una activitat d’escape 

room  a l’avinguda de Cubelles, 27. (259/18-eact) 
 
REGIM DE COMUNICACIÓ PREVIA D’OBERTURA 
 
3- Comunicació prèvia d’obertura presentada per IBERCASSEL, SL, per instal·lar un 

magatzem de màquines detectores i plàstics a la rambla dels Països Catalans, 18, 
nau 5. (87/17-eact) 

 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per POLLOS PLANES BARCERLONA, 

SL, per instal·lar una carnisseria amb obrador a l’avinguda de Francesc Macià, 101-
103. (326/18-eact) 

 
5- Comunicació prèvia  d’obertura presentada per BUILDINGCENTER, SAU, per 

instal·lar un aparcament a l’avinguda Torre del Vallès, 80. (295/18-eact) 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per STEWART MURPHY ENGLISH 

CONSULTING, SL per instal·lar un centre d’ensenyament d’idiomes a la rambla 
Expoció, 39-41, bxs. 5 (352/18-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE NOM 
 
7- Comunicació prèvia presentada per M. A. V. S. per canviar de nom una botiga de 

roba al carrer de Recreo, 49, bxs.1. (350/18-eact) 
 
8- Comunicació prèvia presentada per THANDIKHAWA, SLU, per instal·lar un locutori 

amb venda de telefonia i informàtica a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 14. (5/19-
eact) 

 
9- Comunicació prèvia presentada per M. S. V. I. per instal·lar un centre d’estètica a la 

plaça Agermanament, 8, bxs 2. (362/18-eact) 
 
10- Comunicació prèvia presentada per RAFFA Y EMY, SCP, per canviar de nom un 

bar restaurant a la ronda Europa, 37, bxs. (1/19-eact) 
 
11- Comunicació prèvia presentada per YONGYONG LI, per canviar de nom el bar 

restaurant a la rambla de la Pau, 11-15, bxs.1. (361/18-eact) 
 
12- Comunicació prèvia presentada per P. J. O. B. per canviar de nom un bar restaurant 

a la plaça Soler i Carbonell, 35. (360/18-eact) 
 
13- Comunicació prèvia presentada per Y. Y. per canviar de nom un bar restaurant a la 

plaça Soler i Carbonell, 36. (351/18-eact) 
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14- Comunicació prèvia presentada per N. D. V.per canviar de nom una activitat 
d’elaboració i venda de menjars per emportar (patates fregides) a la rambla de la 
Principal, 89. (4/19-eact) 

 
15- Comunicació prèvia presentada per G.M.I per canviar de nom una activitat de neteja 

manual  de vehicles i manteniment al carrer Josep Coroleu, 27, bxs. dreta. (3/19-
eact) 

 
16- Comunicació prèvia presentada per ALCAMPO, SAU, per canviar de nom la 

benzinera del carrer Piera, supermercat. (178/17-eact) 
 
 
 
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 aquest punt que no ha 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. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
RECURSOS HUMANS 
 

26. APROVAR LA PRÒRROGA  DE DETERMINADES ACTUACIONS DEL PLA 
LOCAL D’OCUPACIÓ 2017-2018, PELS EXERCICIS 2019 I 2020,  AMB L’AJUT 
DEL FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020” EN EL 
MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” NÚM. EXP. 
000034/2019-EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Aprovar la pròrroga de determinades actuacions del Pla Local d’Ocupació 
2017-2018, durant els exercicis 2019 i 2020, amb l’ajut del finançament de la Diputació 
de Barcelona mitjançant el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020, en el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, específicament la Línia de suport a la millora de 
l’ocupabilitat (línia 1),  per dur a terme actuacions i projectes encaminades a donar 
impuls als serveis que es fan més necessaris pels efectes de la crisis econòmica, a 
fomentar el creixement econòmic de la ciutat i a cobrir les necessitats més urgents i 
inajornables que afecten a l’interès general dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú, amb 
el manteniment d’equipament, espais públics i edificis municipals. Annexat com a 
document 1 al present acord 
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Segon.-  Acceptar la concessió d’ajuts de la Diputació de Barcelona del “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, atorgat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  de 
339.918.,46€ de la Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1), distribuïts en 
169.959,23€ per al 2019 i 169.959,23€ pel 2020, codi XGL 18/x/262931. 
 
Tercer.- La pròrroga del Pla Local d’Ocupació 2017-2018 tindrà com objectiu prorrogar 
determinats projectes endegats en plans locals anteriors, relacionats amb foment de les 
activitats culturals, el turisme, els servei de l’Oficina Local d’Habitatge i de Serveis 
Socials, seguir reforçant el Servei de Llicències d’Activitats i el manteniment de la ciutat 
i dels edificis públics municipals.  
 
Quart.- Les persones beneficiaries  de la prorroga del Pla d’Ocupació Local 2017-2018 
seran les següents: 
- Les persones contractades i prorrogades dels projectes endegats en els Plans 
Locals d’Ocupació anteriors, que no hagin exhaurit el temps màxim de contractació. 
- Per a noves contractacions les persones que els correspongui per puntuació de la 
borsa de treball de les convocatòries realitzades específicament en els Plans Locals 
d’Ocupació anteriors, o en borses de treball que s’hagin desenvolupat posteriorment, 
per la categoria professional corresponent, i que es trobin en situació de demandants 
d’ocupació inscrits al SOC. 
 
- Quan no hi hagi integrants de les borses de treball, les persones beneficiaries de 
noves contractacions, seran persones desocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de 
Catalunya com a demandants d’ocupació, podent estar-ho també a un Servei Local 
d’Ocupació, que no cotitzin a cap dels règims de la seguretat social previstos al 
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que 
estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions, 
preferentment aquelles que es troben en col·lectius en situació de ries d’exclusió social.  
 
Cinquè.- El detall de les actuacions, la descripció dels perfils professionals de les 
contractacions, així com el pla de treball de cada projecte a realitzar es desenvolupa en 
el Document de Pròrroga de determinades actuacions del Pla Local d’Ocupació 2017-
2018, pels exercicis 2019 i 2020, annexat com a document 1 al present acord. 
 
Sisè.- Viabilitat Econòmica: la prorroga del Pla Local d’Ocupació 2017-2018, pels 
exercicis 2019 i 2020, estarà subvencionat per l’ajut de la Diputació de Barcelona d’ajuts 
de la Diputació de Barcelona del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, atorgat a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  de 339.918.,46€ de la Línia de suport a la millora 
de l’ocupabilitat (línia 1), distribuïts en 169.959,23€ per al 2019 i 169.959,23€ pel 2020, 
codi XGL 18/x/262931. 
  
- El cost econòmic dels sous, seguretat social, complements variables, 
indemnitzacions i paga de productivitat segons conveni col·lectiu, quedaran coberts per 
la subvenció i s’aplicaran a una partida específica només pels treballadors prorrogats de 
determinades actuacions del Pla Local d’Ocupació 2017-2018, pels exericics 2019 i 
2020,  subvencionat per la Diputació de Barcelona. Per aquest motiu caldrà efectuar la 
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previsió corresponent per al pressupost 2019 i 2020, que contempli l’ingrés de la 
subvenció i la despesa de les prorrogues de les contractacions pels imports detallats. 
 
- El cost econòmic dels EPI’s i vestuari laboral seran d’aplicació al Pressupost de 
2019, caldrà fer la previsió en les partides de despeses per 230€.  

 
 
 
 

 
 
Setè.- Distribuir l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, íntegrament a la Línia (1) 
de suport a l’ocupació local,  i específicament en la modalitat de suport als plans locals 
d’ocupació. El pla de treball previst per aquesta línia i modalitat està explicat en l’annex 
1 Projecte del Pla Local d’Ocupació 2017-2018. 
 
Vuitè.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
Novè. Convalidar el present acord pel Ple de la Corporació.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions a desenvolupar PERFILS 
PROFESSIONALS Període Despeses 

subvencionades 

Despeses a 
càrrec 

Ajuntament 
Total Projecte 

Consergeria Polivalent de Cultura 1 Conserge E-14 
5 mesos (gener de 2019 a 

maig 2019) 15.752,37€ 0€ 15.752,37€ 

Reforç administratiu de Serveis 
Socials 

1 Auxiliar Administratiu/va 
C2-16 

5 mesos (gener  2019 a 
maig 2019) 

15.406,59€ 0€ 15.406,59€ 

Museu del Far 1 Auxiliar Tècnic/a 
5 mesos (gener  2019 a 

maig 2019) 17.783,91€ 0€ 17.783,91€ 

Suport administratiu a l’Oficina 
Local Habitatge 1 Auxiliar Administratiu/va 

5 mesos (gener  2019 a 
maig 2019) 17.793,84€ 0€ 17.793,84€ 

Suport administratiu al Servei de 
Llicències i Disciplina 1 Auxiliar Administratiu/va 

5 mesos (gener  2019 a 
maig 2019) 17.793,84€ 0€ 17.793,84€ 

Manteniment de la via pública i 
dependències municipals; 

manteniment de la senyalització 
viària; neteja de torrents i extraradi 

1 Oficial paleta 
1 Operaris 

5 mesos (gener  2019 a 
maig 2019) 38.880,33€ 230€ 39.110,33€ 

Reforç a Turisme 1 Auxiliar Tècnic/a 
5 mesos (gener  2019 a 

maig 2019) 19.655,74€ 0€ 19.655,74€ 

Despeses de personal per la  
gestió Pla Local d’Ocupació 

  26.892,61€  26.892,61€ 

Totals: 7 Projectes 8 prorrogues    169.959,23€ 230,00€ 170.189,23€ 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
27. APROVAR L’ALLIBERAMENT COMPTABLE DELS SALDOS  

CORRESPONENTS ALS EXCEDENTS DELS CONTRETS DERIVATS DE 
L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA APROVADA EN L’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I 
MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE 2018. NÚM. EXP. 000024/2018-
CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Alliberar els saldos de les contraccions econòmiques comptabilitzades a la 
vista de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 2018 pel qual s’aprovava 
la contractació del servei per l’organització, gestió i muntatge de la FIRA DE 
NOVEMBRE 2018. Aquests saldos no disposats sumen un total de 18.997,78€ (DIVUIT 
MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) d’acord 
amb el detall següent, 
 

LOT APLICACIÓ AD IMPORT 
1 2018.10.4311.2279901 220180017574 5.923,00€ 
2 2018.10.4311.2279901 220180017602 4.485,89€ 
3 2018.10.4311.2279901 220180017605 5.705,89€ 
5 2018.10.4311.2279901 220180017613 2.883,00€ 
  TOTAL 18.997,78€ 

“. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.28 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Marcel·lí Pons Duat 
 
 
 


