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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 03 DE SETEMBRE DE 2019 
 
 
Acta núm. 26 
 
Assistents: 

OLGA ARNAU SANABRA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
MARTA JOFRA SORA 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
F. XAVIER SERRA ALBET 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI GENERAL 
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC) 
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 ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 30 DE JULIOL DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 
2019. 
 
2. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
XORIGUER, EL DIA 24 DE MAIG DE 2018.  IMPORT:  555 EUROS.  NÚM. EXP. 
000077/2018-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
SANT FRANCESC, EL DIA 31 DE MAIG DE 2018.  IMPORT:  2505.61 
EUROS. NÚM. EXP. 000090/2018-REC 

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

ACORD 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2438 GDV, AL 
CARRER ALMIRALL COLOM, AL TOPAR AMB UNA REIXETA DE 
L’EMBORNAL, EL DIA 18 D’AGOST DE 2018.  IMPORT:  6030.70 
EUROS.  NÚM. EXP. 000133/2018-REC 

 

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

ACORD 

“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA DE LES ACÀCIES, EL DIA 17 DE 
SETEMBRE DE 2017.  IMPORT:  210.50 EUROS.  NÚM. EXP. 000115/2017-
REC 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per la senyora amb DNI XXXXXX 
en data 11 de juny de 2019 contra l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de maig 
de 2019. 
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SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA MIRÓ DE MONTGRÓS, EL DIA 10 
D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT:  686 EUROS. NÚM. EXP. 000013/2019-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per la senyora amb DNI XXXXXX 
contra l’acord de Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2019. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA 
RAMBLA EXPOSICIÓ, 49 (TALLERS RENFE) PEL MAL ESTAT DE LA 
VORERA, EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2015.  IMPORT:  36977.93 
EUROS.  NÚM. EXP. 000048/2016-REC 

 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la senyora amb DNI XXXXXX, 
en la quantitat de TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS SENTANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO euros (36977.93 €) pels danys soferts. 
 
La quantitat de SET-CENTS EUROS (700 EUROS) aniran a càrrec de la partida 
07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. 
 
La quantitat restant, TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (36277.93 EUROS), a càrrec de l’asseguradora 
ZURICH INSURANCE PLC. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, als departaments d’Intervenció 
i Tresoreria d’aquest Ajuntament i a ZURICH INSURANCE PLC.”. 
 
8. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRORROGA DEL CONTRACTE 

DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE FUSTA I 
MATALASSOS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
000019/2018-CONT 

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

ACORD 
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“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa 
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., amb CIF A28760692 dels servei de 
transport i gestió dels residus de fusta i matalassos de la Deixalleria  de Vilanova i la Geltrú, 
per un període d’un any, prorrogable per 1 any més, per import de 37.559,85 €, que 
aplicant el 10% d’IVA, resulta un import total de 41.315,84-€ (QUARANTA-UN MIL 
TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista pel 2019 serà de 12.519,95€ de base imposable i 1.251,99€ 
corresponent el 10% d’IVA que fan un total de 13.771,94€ (TRETZE MIL SET-CENTS 
SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista pel 2020 serà de 25.039,90€ de base imposable i 2.503,99€ 
corresponent el 10% d’IVA que fan un total de 27.543,89€ (VINT-I-SET MIL CINC-
CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.162.2270000 del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER.- Notificar l’acord a VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. i 
publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de pròrroga del corresponent contracte que s’adjunta com 
a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
9. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI 

PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE 
DROGUES A LA CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
000018/2019-CONT 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a l’execució del programa de prevenció 
de consum de drogues a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, a ATRA ASSOCIACIÓ, SCCL, 
amb NIF G58219874, per import de 15.967,00 € (QUINZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-
SET EUROS) de base imposable, exempts d’IVA, per un període d’un (1) any, amb la 
possibilitat de concertar fins a quatre (4) pròrrogues, d’un any cada una. La despesa 
prevista, preveient l’inici del contracte l’octubre de 2019, és com segueix: 
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ANY BASE IVA (21%) TOTAL 
2019 3.991,75€ 0,00€ 3.991,75€ 
2020 11.975,25€ 0,00€ 11.975,25€ 

 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 34.313.226990 (Promoció de la Salut) del 
pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència 
de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora perquè formalitzi el contracte en 
el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i comunicar la 
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 31 del Plec de 
clàusules administratives particulars,  a la Cap del Servei de Salut i Medi Ambient. 
 

SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
10. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/24.  NÚM. EXP. 87/2019-eINT 
 
Relació de fets 

 
Atès que pel desenvolupament de les tasques i serveis municipals de cada departament 
de la Corporació provoca que s’hagin de sol·licitar certs serveis o materials. 
Atès que la sol·licitud d’aquests serveis o materials han estat tramitats degudament 
exigint la necessitat de cada despesa. 
Atès que les factures de dites despeses han estat conformades pels seus corresponents 
departaments. 
 

Fonaments de dret 

 
Vist allò que disposa la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Vist allò que disposa el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/24 
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SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/24. 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”, 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
MERCATS MUNICIPALS 
 
11. APROVAR LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA 

PARADA NÚM. 10 DEL MERCAT DE MAR. NÚM. EXP. 26/2019/EMER  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

 
ACORD 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 10 del Mercat de Mar. 
 
SEGON. Autoritzar la transmissió de la parada núm. 10 del Mercat de Mar a favor de la 
Sra. J. G. H. amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la 
mateixa activitat de  carnisseria, reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2, a) de 
l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15 c) del 
Reglament de mercats municipals. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària senyora M. L. F. L., d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, 
art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de referència calculat 
a raó de 1.400,00€ metre lineal, resultant  l’import de  mil cent trenta-sis euros amb 
vuitanta cèntims (1.136,80 €). 
 
QUART. Requerir a la  Sra. J. G. H. com nova concessionària, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança fiscal per la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 
1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar la 
quantitat de 20,00€ pels metres lineals de la parada (8,12ml), ascendint l’import total a 
cent seixanta-dos euros amb quaranta cèntims (162,40€), així com acceptar complir 
amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar al cessionari que disposa d’un mes, a contar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establers en l’ordenança fiscal sobre 
el traspàs, i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la 
justificació en aquest termini s’entendrà per no produïda la transmissió. 
 
SISÈ. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà dret 
a l’exercici de l’activitat de venda 
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SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
 
12. APROVAR L’AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 37 DEL MERCAT DEL CENTRE 
“ONZE DE SETEMBRE”. NÚM. EXP. 27/2019/EMER 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 37 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar la transmissió de la parada núm. 37 del Mercat del Centre a favor 
del senyor F. X. P. B., amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i 
continuant amb la mateixa activitat de  Peix i marisc, reconeguda pel Reglament de 
Mercats a l’art. 2, a) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada 
establerta en l’article 15 c) del Reglament de Mercats Municipals. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària senyora A. M. M. M., d’acord amb el que 
es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, 
art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de  referència 
calculat a raó de 5.624,00€ metre lineal, resultant  l’import de tres mil nou-cents vuitanta-
un euros amb setanta-nou cèntims. (3.981,79€)    
 
QUART. Requerir al senyor F. X. P. B. com nou concessionari, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança fiscal per la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 
1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar la 
quantitat de 100,00€ pels metres lineals de la parada (7,08 ml), ascendint l’import total 
a set-cents vuit euros (708,00€), així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar al cessionari que disposa d’un mes, a contar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal 
sobre el traspàs, i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la 
justificació en aquest termini s’entendrà per no produïda la transmissió. 
SISÈ. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats.  L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà dret 
a l’exercici de l’activitat de venda. 
 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
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13. APROVAR L’AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 72 DEL MERCAT DEL CENTRE 
“ONZE DE SETEMBRE”. NÚM. EXP. 30/2019/EMER 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 72 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar la transmissió de la parada núm. 72 del Mercat del Centre a favor de 
la Sra. M.  M. F. V., amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant 
amb la mateixa activitat de Pa, pastisseria ordinària i industrial i confiteria, reconeguda 
pel Reglament de Mercats a l’art. 2, j) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per 
la durada establerta en l’article 15 c) del Reglament de Mercats Municipals. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària senyora A. S. S., d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, 
art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de  referència 
calculat a raó de 5.624,00€ metre lineal, resultant  l’import de dos mil cinc-cents 
cinquanta-nou euros (2.559,00€)    
 
QUART. Requerir a la Sra. M. M. F. V. com a nova concessionària, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança fiscal per la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 
1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar la 
quantitat de 100,00€ pels metres lineals de la parada (4,55 ml), ascendint l’import total 
a set-cents vuit euros (455,00€), així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar a la cessionària que disposa d’un mes, a contar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança 
fiscal sobre el traspàs, i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-
se la justificació en aquest termini s’entendrà per no produïda la transmissió. 
 
SISÈ. Requerir a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats.  L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà dret 
a l’exercici de l’activitat de venda. 
 
SETÈ.  Notificar aquest acord a les interessades, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
14. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. D190903 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES A CONCEDIR PER DECRET D’ALCALDIA 

1. Sol·licitud presentada per M. A. P., per a contruir un habitatge unifamiliar aïllat de 
PB, a la Av. del Terme, 18 (000458/2019-OBR) 

2. Id. per FIRST SEVEN INBESTERS, SL, per a fer la divisió horitzontal de l’edifici 
plurifamiliar de PB+2PP, amb 3 habitatges, instal·lar ascensor i fer la reforma interior 
de l’habitatge de la PB i de l’escala comunitària, al C. Llibertat, 38 (000506/2019-
OBR) 

3. Id. per SERVEIS VILANOVA 24H, SL, per a enderrocar l’edifici unifamiliar en 
testera, a la Rbla. Salvador Samà, 105 (000533/2019-OBR) 

4. Id. per BLUEPROPERTY GARRAF, SL, per a construir un edifici plurifamiliar aïllat 
de PB+3PP amb 4 habitatges i 8 places d’aparcament en la planta soterrani, situada 
al carrer Ramón Llull, 8 cantonada amb el carrer Joan d’Àustria, 8 (000547/2019-
OBR) 

5. Id. per PROINMO COLORIS, SL, per a construir en segona fase 1 habitatge 
unifamiliar adossat de Pb+1PP en règim de propietat horitzontal, d’un conjunt de 7 
habitatges (La primera fase es de 3 habitatges unifamiliars amb llicència d’obra 
000344/2018-OBR), al C. Garbell, 28 (000799/2019-OBR) 

6. Denegar la sol·licitud presentada per AMERET GRUP INMOBILIARI, SL, per a 
netejar la parcel·la i fer tancament perimetral de la nau, al Sect. Eixample Nord, 30-
42 (000391/2019-OBR) 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES A CONCEDIR PER DECRET 

7. Sol·licitud presentada per D. M. P., per a canviar 36 m2 de paviment i segellar 
goteres, a la Urb. Torre Veguer, 4 (000438/2019-OBR) 

8. Id. per J. M. R. H., per a fer una nova obertura a la façana de l’habitatge unifamiliar, 
al C. Sant Onofre, 53 (000702/2019-OBR) 

9. UId. Per J. M. V. G., per a fer dos pous per a la instal·lació geotèrmica, al C. Pardals, 
11 (000735/2019-OBR) 
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10. Id. per A. T. J., per a rehabilitar la façana dins de l’ordença cromàtica de colors 
municipal, al C. Fossar Vell, 29 (000782/2019-OBR) 

11. Id. per E. G.C., per a fer mes ampla la porta d’accés a la finca per a l’entrada dels 
vehicles, al C. Sínia de les Vaques, 5 (000795/2019-OBR) 

12. Id. per a I. M. M., per a substituir dos bigues i 4 entrebigats de la coberta de l’edifici, 
al C. Llibertat, 27 (000802/2019-OBR) 

13. Id. per COM. PROP. PL. ASSUMPCIÓ, 2, per a arranjar i pintar façana de l’edifici 
dins de l’ordenança cromàtica municipal, a la Pl. Assumpció, 2 (000833/2019-OBR) 

14. Id. per COM. PROP. PL. SOLER I GUSTEMS, 13, per a arranjar la façana de l’edifici 
plurifamiliar, a la Pl. Soler i Gustems, 13 (000855/2019-OBR) 

15. Id. per METEORIT, CB, per a enderrocar, reformar, fer una petita ampliació i 
formació d’una nova escala a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB, a la Rbla. 
salvador Sama, 72 (000863/2019-OBR) 

16. Id. per H.P. G., per a rehabilitar la façana de l’edifici dins de l’ordenança cromàtica 
de colors municipal, al c. Nou, 10 (000873/2019-OBR) 

17. Id. per J. V. C.,  per a instal·lar un ascensor amb afectació estructural, al  C. Sant 
Gervasi, 94 (000887/2019-OBR) 

18. Id. per M. C. L. V., per a arranjar la façana posterior, al C. de l’Aigua, 78 
(000893/2019-OBR) 

19. Id. per J. C. R. I., acabar les obres que manquen de la llicència 001204/2015-OBR 
que no s’han executat, al C. Teatre, 23 (000906/2019-OBR) 

20. Id. per COM. PROP. C. CASTELL, 19, per a reformar façanes i coberta de l’edifici 
situat al carrer Castell, 19 i C. Bonaire, 13, dins de l0ordenança cromàtica de colors, 
(000909/2019-OBR) 

21. Id. per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 54, per rehabilitar la façana de l’edifici dins 
de l’ordenança cromàtica municipal, a la Rbla. Principal, 54 (000918/2019-OBR) 

22. Id. per COM. PROP. C. XORIGUER, 9, per a substituir  l’ascensor en l’edifici 
plurifamiliar amb una petita afectació estructural, al C. Xoriguer, 9 (000941/2019-
OBR) 

23. Id. per METEORIT, CB, per a la pròrroga de la llicència 346/2019 per a canviar la 
coberta i fusteria d’alumini de l’edifici, al C. Llibertat, 45 (000942/2019-OBR) 



 
 
 

11 
 
 
 
 

24. Id. per E. H. L., per a la pròrroga de la llicència 1054/2018, per a fer el reforç del 
sostre de la planta baixa de l’edifici, al C. Santa Magdalena, 14 (000978/2019-OBR) 

25. Id. per M. M. H. T., per a fer la instal·lació de comptadors d’aigua en la façana de 
l’edifici, al C. Pere Jacas, 3 (000818/2019-OBR) 

26. Id. per ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SLU, per a obrir diverses 
cales a la Rbla. Principal per a reparar la instal·lació de fibra òptica, (000880/2019-
OBR) 

27. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per a substituir el suport de fusta 
per un nou suport metàl·lic de  les línies aèries per avaria, al Sector Torrent de la 
Pastera (000921/2019-OBR) 

28. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per a obrir una rasa de 5m per 
estesa de línia subterrània de baixa tensió, al C. Codonyat, 9 (000956/2019-OBR) 

29. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per TELXIUS TORRES ESPAÑA, SLU, 
per a la instal·lació de una base de telefonia, a la Rbla. Arnau de Vilanova, 80 
(000949/2019-OBR) 

LLICÈNCIA D’OBRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
 
30. Sol·licitud presentada per N. V. L. D. per instal·lar un forn de pa amb degustació al 

carrer de Josep Coroleu, 103. (785/19-OBR).”. 

15. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
CP190903 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per LLAR D’INFANTS EL GAVOT, per a obrir una rasa per 
la connexió del desguàs de 6m, al C. Canaries, 1 (000716/2019-OBR) 

2. Id. per OCSARA CONSTRUCCIONES, SL, per a reformar cuina i bany de 
l’habitatge, a la Pl. Beatriu de Claramunt, 7 04 02 (000754/2019-OBR) 

3. Id. per R. M. T., per a impermeabilitzar la coberta plana de l’habitatge, al C. Gornal, 
5 (000762/2019-OBR) 
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4. Id. per C. E. N., per a reformar l’habitatge amb canvi de distribució sense afectar 
estructura, al C. Isaac Peral, 13 B Bx 01 (000765/2019-OBR) 

5. Id. per COM. PROP. RACO BANDERER, 4, per a arranjar i pintar la façana de 
l’edifici, al C. Raco Banderer, 4 (000770/2019-OBR) 

6. Id. per P. BA. A., per a formigonar i fer tancaments amb tanca metàl·lica a la zona 
de la piscina, a la Rda. Ibèrica, 75 (000778/2019-OBR) 

7. Id. per M. B. B., per a pintar la façana de l’edifici, al C. Llimonet, 40 (000781/2019-
OBR) 

8. Id. per SBDA PROCESSOS DIGITALS, per a reformar habitatge sense canvi de 
distribució i arranjar la impermeabilització de la coberta, al C. Bonaire, 34 
(000786/2019-OBR) 

9. Id. per A. M. C., per a instal·lar rètol al local comercial, al C. Recreo, 92 bxs, 
(000787/2019-OBR) 

10. Id. per COM. PROP. C. ESCOLAPIS, 10-12, per a pintar la façana i la porta del 
garatge, al C. Escolapis, 10-12 (000790/2019-OBR) 

11. Id. per M. A. G. S., per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Marcel·lina Jacas, 25 
Esc A (000791/2019-OBR) 

12. Id. per A. T. M.per a canviar la fusteria exterior de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 
29 05 01 (000794/2019-OBR) 

13. Id. per J. L. M .G., per a canviar el plat de dutxa de l’habitatge, a la Av. Cubelles, 33  
02 01 (000796/2019-OBR) 

14. Id. per PREVENACTIVA, SLU, per a reformar i fer canvi de distribució del local 
destinat a oficines, a la Av. Jaume Balmes, 29 01 (000797/2019-OBR) 

15. Id. per M. F. C., per a canviar les rajoles, al C. Ancora, 1 4C (000798/2019-OBR) 

16. Id. per M. P. L. S., per a reformar bany, al C. Josep Anselm Clavé, 77 01 01 
(000803/2019-OBR) 

17. Id. per CONSTRUICCIONES FELIX MONAGO, per a arranjar cantells dels balcons, 
al C. Sant Pau, 30 (000805/2019-OBR) 

18. Id. per CONSTRUCCIONES FELIX MONAGO, per a netejar i sanejar canals de 
recollida d’aigua i impermeabilitzar terrassa, al C. Premses, 18 (000806/2019-OBR) 
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19. Id. per COM. PROP. AVDA. JAUME BALMES, 32, per a impermeabilitzar terrassa, 
a la Av. Jaume Balmes, 32 (000807/2019-OBR) 

20. Id. per COM. PROP. PL. CATALUNYA, 15, per a  impermeabilitzar terrasses, a la 
Pl. Catalunya, 15 03 01 i 03 02 (000808/2019-OBR) 

21. Id. per COM. PROP. C. GAS, 6, per arranjar dos cantells del forjat, al C. Gas, 6 
(000809/2019-OBR) 

22. Id. per HABITAT PLANAS PROJCECT, SL, per a enrajolar cuina i bany de 
l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 28 Bxs (000810/2019-OBR) 

23. Id. per CADE PROJECTES, SL, per a adequació de bany i cuina del local destinat a 
enginyeria, a la Pl. Portal de Sitges, 3 Bxs 02 (000811/2019-OBR) 

24. Id. per COM. PROP. C. CANARIES, 30, per a arranjar el terrat de la comunitat, al C. 
Canaries, 30 (000812/2019-OBR) 

25. Id. per J. Q. B., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Rda. Ibèrica, 149 02 02 
(000813/2019-OBR) 

26. Id. per M. A. G. P., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Jaume Balmes, 
7 05 01 (000816/2019-OBR) 

27. Id. per R. B. R., per a ampliar la porta del local en planta baixa sense modificar 
estructura, al C. Miquel Guansé, 36 bxs 01 (000819/2019-OBR) 

28. Id. per G. G. C., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Recreo, 89 01 02 
(000820/2019-OBR) 

29. Id. per I. Z. P., per a reformar cuina i bany, al C.Olerdola, 1-3 04 02 (000821/2019-
OBR) 

30. Id. per B. B. V., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Llibertat, 30 01 02 
(000824/2019-OBR) 

31. Id. per E. A., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Aigua, 29 02 01 
(000832/2019-OBR) 

32. Id. per O. N. G., per a reformar bany i canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. 
Fabrica nova, 1 05B (000839/2019-OBR) 

33. Id. per M. G. C., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Recreo, 99 04 01 
(000841/2019-OBR) 
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34. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 165B, per a rehabilitar el paviment 
del pati interior i substituir el baixant de fibrociment del pati de llums, a la Av. 
Francesc Macià, 165 B (000842/2019-OBR) 

35. Id. per COM. PROP. C. AIGUA, 111, per a arranjar la façana amb plataforma 
elevadora, al C. Aigua, 111 (000843/2019-OBR) 

36. Id. per J. P. C., per a reformar bany i col·locar parquet, al C. Joan Ricard, 6 
(000847/2019-OBR) 

37. Id. per R. A. T., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Pallissa, 10 (000850/2019-
OBR) 

38. Id. per J. R. L., per a impermeabilitzar escala i col·locar graons, al C. Torre d’Enveja, 
53 (000851/2019-OBR) 

39. Id. per S. R. P., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Sant Onofre, 125 01 02 
(000853/2019-OBR) 

40. Id. per J. D. H., per a reformar cuina de l’habitatge, a la Rbla. Salvador samà,  62 02 
01 (000857/2019-OBR) 

41. Id. per J. P. R., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Sant Josep, 10 01 02 
(000859/2019-OBR) 

42. Id. per EPSI GARRAF, SLP, per a pintar la façana en PB de l’edifici, al c. unió, 110-
112 (000861/2019-OBR) 

43. Id. per P. F. C., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Providència, 25 03 
02 (000862/2019-OBR) 

44. Id. per COM. PROP. C. CORREU, 75, per a impermeabilitzar el terrat de l’edifici, al 
C. Correu, 75 (000864/2019-OBR) 

45. Id. per M. L.L., per a reformar el bany de l’habitatge, a la Av. Cubelles, 48 03 04 
(000866/2019-OBR) 

46. Id. per P. S. V., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Mallorca, 25 02 02 
(000869/2019-OBR) 

47. Id. per D. S. M. C., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Josep Coroleu, 94 
Bx 1 (000870/2019-OBR) 
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48. Id. per CONSTRUCCIONES I REFORMAS PROCONS, per a reformar bany i 
col·locar parquet al local, a la Av. Garraf, 32 Bx (000871/2019-OBR)  

49. Id. per E. C.  A., per a renovar bany i cuina de l’habitatge, a la Pl. Cubilot, 1 02A 
(000876/2019-OBR) 

50. Id. per COM. PROP. PG. VORAMAR, 3,  per a fer una reparació puntual als balcons 
de l’edifici, al Pg. Voramar, 3 (000881/2019-OBR) 

51. Id. per P. B. B., per a arranjar porta d’entrada i canviar rajoles del bany, al C. Sant 
Gervasi, 13 (000866/2019-OBR) 

52. Id. per A. S. S., per a arranjar el paviment del pati, al C.Riera de Marmellar, 10 
(000897/2019-OBR) 

53. Id. per J. A. J. H., per a pintar façana i canviar el rètol, a la Rbla. Josep Antoni Vidal, 
27 (000907/2019-OBR) 

ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per J. A. A. S. per instal·lar un 

consultori mèdic d’acupuntura al carrer de la Creu, 7. (211/19-eact) 
 

2- Declaració responsable d’obertura presentada per MANA TRADE CONSULTING, 
SL, per instal·lar una oficina de disseny i serveis integrals al Dic de Ponent, local 81. 
(154/19-eact) 

 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per GARAT & CALABUIG, SL, per 

instal·lar una botiga de telefonia a la rambla Principal, 106B, bxs. (338/18-eact) 
 

4- Declaració responsable d’obertura presentada per E. M. A. I. , per instal·lar una 
merceria a l’avinguda Francesc Macià, 98, bxs. dreta. (113/19-eact) 

 
5- Declaració responsable d’obertura presentada per GLOBAL JOIDOR, SL, per 

instal·lar una joieria a l’avinguda de Francesc Macià, 22, bxs. (3/2018-eact) 
 

6- Declaració responsable d’obertura presentada per C. C. S. per instal·lar una sabateria 
a la rambla de la Pau, 32, bxs. A. (69/17-eact) 

 
7- Declaració responsable d’obertura presentada per I. M. N. per instal·lar un centre de 

pediculosis al carrer de l’Aigua, 167, bxs.2. (83/19-eact) 
 

8- Declaració responsable d’obertura presentada per S. C. per instal·lar un centre de 
bellesa al carrer Recreo, 100, bxs. 3. (109/18-eact) 
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9- Declaració responsable d’obertura presentada per D. S. per instal·lar una bugaderia 
d’autoservei al carrer de la Unió, 112, bxs.A.  (135/18-eact) 

 
10- Declaració responsable d’obertura presentada per M. N. V. J., per instal·lar una 

oficina d’assessoria fiscal, laboral i comptable al carrer de Montserrat, 3. (75/19-
eact) 

 
COMUNICACIÓ PREVIA D’OBERTURA 
 
12-Comunicació prèvia d’obertura presentada per G. V. F. per instal·lar un bar restaurant 

al carrer Josep Coroleu, 99. (223/19-eact)(activitat existent) 
 
13-Comunicació prèvia d’obertura presentada per L. S. C., per instal·lar un bar al carrer 

de l’Aigua, 113. (187/19-eact)(activitat existent) 
 
COMUNICACIÓ PREVIA PER CANVI DE TITULARITAT 
 
14-Comunicació prèvia presentada per FRAKFURTS PIPOL, SL, per canviar de nom un 

bar restaurant a la rambla Principal, 2. (220/19-eact) 
 
15-Comunicació prèvia presentada per CLINICA DE MEDICINA INTEGRAL 

DIAGONAL, SLU, per canviar de nom una clínica de medicina integral a l’avinguda 
de Jaume Balmes, 29. (218/19-eact) 

 
 
MEDI AMBIENT 
 
16. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 

GARRAF COOPERA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT A FAVOR 
DE L’ENTITAT GARRAF COOPERA AL PRESSUPOST ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT, PER EXECUTAR EL PROJECTE DE RECUPERACIÓ, 
PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DEL TURÓ DEL SEU I CAMINS RAMADERS PER 
L’ANY 2019. NÚM. 83/2019/ESUB 

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

 
ACORD: 
 
“PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació Garraf Coopera per a l’execució de la subvenció prevista 
nominativament a favor de l’entitat Garraf Coopera al pressupost ordinari de 
l’Ajuntament per a executar el projecte per a la recuperació, protecció i custòdia del Turó 
del Seu i camins ramaders per l’any 2019, vinculat a una subvenció nominativa prevista 
al pressupost del present exercici. 
 
SEGON.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada per a la realització les accions descrites i remarcades per al 
2019 que consten al conveni per un import de 8.810 €; a nom de l’Associació 
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GarrafCoopera, amb NIF G-65768475, a càrrec de la partida 42 1721 48001 “Garraf 
Coopera”, del pressupost de 2019.  
 
TERCER.- Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i a la 
Base de Datos Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb el que estableixen els 
art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
 
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 

Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ GARRAF COOPERA PER A L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA 
NOMINATIVAMENT A FAVOR DE L’ENTITAT GARRAF COOPERA AL PRESSUPOST 
ORDINARI DE L’AJUNTAMENT PER EXECUTAR EL PROJECTE PER A LA 
RECUPERACIÓ, PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DEL TURÓ DEL SEU 
 
Data: (data de signatura) 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I l’ASSOCIACIÓ GARRAF COOPERA 
 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
ESTABLIR ELS ACORDS ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ GARRAF COOPERA PEL QUE FA AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE PER A LA RECUPERACIÓ, PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DEL TURÓ DEL SEU I 
CAMINS RAMADERS MUNICIPALS, EN LA SEVA EDICIÓ PER L’ANY 2019. 
 
 
Drets i Obligacions: (relació d’acords que vinculen les parts) 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet, en el marc d’aquest conveni, a: 
 

1. Facilitar a l'Associació Garraf Coopera els permisos necessaris pel correcte 
desenvolupament de les activitats, prèvia comprovació del compliment de la normativa 
que hi sigui aplicable, així com el suport i la informació tècnica relacionada (informació 
dels propietaris, etc.). 
 
2. Comunicar a l'Associació Garraf Coopera qualsevol incidència mereixedora del seu 
coneixement i que pogués afectar a les accions desenvolupades per l'entitat. 
 
3. Donar suport tècnic i recursos en la divulgació de les activitats de sensibilització i 
participació per als canals habituals de l’ajuntament.  
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4. Posar en valor els espais recuperats perquè puguin esdevenir llocs pel passeig i gaudi 
de la població, sense comprometre’n la seva preservació ambiental. 
 
5. A destinar un interlocutor/a per al seguiment de les actuacions i participar en la comissió 
de seguiment del projecte que es reunirà almenys cada 3 mesos. 
 
6. Proposar millores i/o canvis del projecte i accions en quan a administració de forma 
consensuada amb l’entitat, per facilitar-ne la implantació i bon desenvolupament. 
 
7. Incloure en el programa d'Agenda 21 escolar ,en el PAE, o d’altres programes 
municipals educatius i socials (infància, joventut, ciutadania en general...) activitats de 
sensibilització i educació ambiental relacionades amb el projecte de recuperació  del Turó 
del Seu, del camins ramaders i dels camins municipals de l'Ortoll. 

 
8. Coordinar transversalment amb altres departaments municipals (Promoció Econòmica, 
Esports, Joventut,...) el bon desenvolupament del projecte i l'execució del conveni. 
 
9. Coordinar amb la ADF Garraf la seva implicació i participació en el projecte. 
 
10. Per aquest any 2019, l'ajuntament aportarà la quantitat de 8.810 euros,  amb càrrec a 
la partida 421721.48001 per a la realització del projecte i les accions descrites en el 
projecte lliurat i que sumen la quantitat aportada per l'ajuntament, d'acord amb les 
previsions i dotacions pressupostàries corresponents i segons l'establert a la legislació 
pressupostària. 

 
Per part de l’Associació Garraf Coopera: 

 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat per la signatura d’aquest conveni, i 
s’obliga i compromet a: 

1. Impulsar i desenvolupar les actuacions definides en “El projecte per a la recuperació, 
protecció i custòdia del Turó del Sèu i camins ramaders 2019” presentat a aquest 
ajuntament en data 26 d’abril de 2019 i registre d'entrada 2019016737 i informat 
favorablement pels serveis tècnics de Medi Ambient. (S’annexa). Els quals es resumeixen 
en actuacions de:  
  

1.- Formació i capacitació (APSS, aprenentatge i servei) 
2.- Campanyes de sensibilització mediambiental.  
3.- Acords de custòdia. Accions de manteniment, millora, plantacions, neteges, 
reconstrucció de marges de pedra seca, etc.. en el marc dels espais cedits en custòdia, 
camins ramaders, etc.  
4.- Recuperació, senyalització, col·laboració en la recollida d’informació per a la 
protecció jurídica, posar en valor els camins ramaders i carrerades a la Comarca del 
Garraf vers la societat.   

 
2. Executar les accions previstes en el projecte presentat amb professionalitat. 

 
3. A reportar als tècnics competents de l'Ajuntament tota la informació relacionada amb 
les accions que s'executin i d’altra d’interès relacionada amb el patrimoni natural i històric. 
 
4. A comunicar als responsables municipals qualsevol incidència que es produeixi en el 
marc de les accions previstes i d'altres relacionades amb els espais de treball. 
 
5. A respectar els valors arqueològics i patrimonials dels espais autoritzats i no 
realitzar cap acció que pogués malmetre les restes o jaciments existents. Haurà 
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de comunicar immediatament als responsables municipals qualsevol incident o 
descoberta que es pugui produir. 
 
6. A no fer tasques de replantació forestal amb aquelles espècies que afectin el 
subsòl o jaciments existents. 
 
7. A destinar dos persones per a la interlocució de l’associació amb   l’ajuntament per al 
seguiment de les actuacions i participar en la comissió de seguiment del projecte que es 
reunirà almenys cada 3 mesos. 
 
8. A coordinar-se amb l’Ajuntament en accions conjuntes i de cooperació que es realitzin 
amb els objectius de recuperació, custodia i d’altres relacionats amb la sensibilització i la 
participació ciutadana.    
 
9. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de justificacions. 
 
10. Fer constar “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” conjuntament amb 
el seu logotip en tota la documentació impresa i cartells o mitjans electrònics i audiovisuals 
que s’utilitzin en la difusió d’accions, activitats i altres. Coordinar amb l’ajuntament la 
idoneïtat del logotip i material divulgatiu, si s’escau.  
 
11. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en 
base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 

 
Ambdues parts  
 
Estan d'acord en la necessitat vigent de fer compatible i sostenible l'ús del territori amb la 
conservació  dels  seus elements  naturals,  ecològics, paisatgístics  i patrimonials per a que 
en puguin gaudir i respectar totes les persones i també com a llegat per a les generacions 
futures. Igualment, a promoure la sensibilització i participació ambiental en la protecció, 
conservació i restauració del medi natural i la biodiversitat. 
 
Vigència: (data finalització del conveni) 
 
El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2019 
 

 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació Garraf Coopera.”. 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
17. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

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

 
“Aquest punt es retira de l’Ordre del dia.”. 
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18. PRECS I PREGUNTES 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 
 
 


