
 

 
 
 

1 
 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 02 D’OCTUBRE DE 2018 
 
 
Acta núm. 36 
 
Assistents: 

 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA.  APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE 

SETEMBRE DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 de 
setembre de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000024/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei per l’organització, gestió i muntatge  de la Fira 
de Novembre de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable anualment per 
3 anys més, a les empreses següents: 
 

LOT EMPRESA IMPORT IVA(21%) TOTAL 
1 ENVELATS ELIAS SL 

B43635705 
28.052,50€ 5.891,03€ 33.943,53€ 

2 2003 SA 
A08935892 

40.198,29€ 8.441,64€ 48.639,93€ 

3 INFRALECT SL 
B62226055 

36.538,50€ 7.673,08€ 44.211,58€ 

4 SECURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA 
SA – A79252219 

7.587,84€ 1.593,44€ 9.181,28€ 

5 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS SL 
B61304937 

27.712,00€ 5.819,52€ 33.531,52€ 

6 J. R. J. 
XXXXXX 

6.985,00€ 1.466,85€ 8.451,85€ 

7 AMBUMEDIC SERVICE 
SL 
B65348906 

8.841,80€ Exempt 8.841,80€ 

8 EXPO GESTIÓ I 
SERVEIS DE  
FIRES SL – B64264641 

11.300,00€ 2.373,00€ 13.673,00€ 

 IMPORT TOTAL 
ADJUDICACIÓ 

  200.474,49€ 
 

 

L’import total de l’adjudicació pel 2018 serà de 200.474,49€ (DOS-CENTS MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901 del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores i assenyalar que d’acord 
amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot efectuar 
abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial en matèria de 
contractació. 
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QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 31 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Promoció 
Econòmica, Sr. P. C. F. 
 
SISÈ.- Aprovar les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten 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.”. 
   
3. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER, PER LA MALA COL·LOCACIÓ D’UNES TANQUES 
D’OBRA, EL DIA 21 DE MAIG DE 2018.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR.    NÚM. EXP. 000094/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament, per no haver aportat els 
documents i proves requerides en el decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2018. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
4. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS DEL CAP DE SANT JOAN, EL DIA 29 DE 
JUNY DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000100/2018-REC 

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

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA 
PLANTA BAIXA DEL SEU HABITATGE AL CARRER BARDISSES, 10, PER 
UNA FUITA D’AIGUA PRODUÏDA A L’EXTERIOR.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000104/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.“.  
 
6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 13/03/2018. NÚM. EXP. 
000176/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de quatre-
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, 
EN DATA 29/03/2018. NÚM. EXP. 000205/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 600 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.3 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
MOLÈSTIES CAUSADES ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DELS 
LLADRUCS D’UN GOS DE LA SEVA PROPIETAT AL SEU DOMICILI, EN DATA 
03/06/2017. NÚM. EXP. 000379/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de sis 
cents euros (600 €) per infracció de l’article 73.3 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
RSC 
 
9. APROVAR L’INICI EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ D’INFORMACIÓ ALS 

GRUPS MUNICIPALS SEGONS RESOLUCIÓ 169/2018 DE LA GAIP. NÚM. 
EXP. 126/2018/eSEC 

 
“Aquest punt es retira de l’Ordre del dia.”. 
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INTERVENCIÓ 
 
10. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/XX. NÚM. EXP. XX/2018-eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/30 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/30 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
  
11. APROVAR EL I CONCURS D’INSTAGRAM SOBRE EL PATRIMONI 

CULTURAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 I LES SEVES BASES.                        
NÚM. EXP. 63/2018/eCUL 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar el I CONCURS D’INSTAGRAM SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL DE VILANOVA 

I LA GELTRÚ  2018 amb les bases següents:  
 
 1. Objectiu del concurs  
 

El Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus 
de la ciutat amb la col·laboració del Teatre Principal, l’Auditori Eduard Toldrà, el 
Festival Vida i l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú convoquen el I Concurs 
d’Instagram sobre el patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú 2018, amb la 
voluntat de promoure el patrimoni de la ciutat. 
 
El concurs s’iniciarà el 6 d’octubre i finalitza el 14 d’octubre de 2018. Hi podrà 
participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb les etqiuetes 
#patrimonivng2018, #jep2018, #EYCH2018, #EuropeForCulture, #miravng i 
#miravng_patrimoni. 
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L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure el patrimoni de la ciutat així com 
fomentar la participació ciutadana en aquesta activitat cultural.  
 
La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que presentin una nova 
mirada del patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú.  

 
2. Requisits dels participants i de presentació de les fotografies  
 

1. Concursaran totes aquelles fotografies amb les etiquetes #patrimonivng2018, 
#jep2018, #EYCH2018, #EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni. El motiu 
pot ser qualsevol que estigui relacionat amb el patrimoni de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú.  
  
2. Hi haurà tres premis: primer, segon i tercer premi.  
 
3. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer 
tantes com es desitgi i totes entraran al concurs.  
 
4. La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.  
 
5. Podran participar en el concurs les persones majors de 12 anys. En el cas dels 
menors d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, 
s’estableix que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys 
amb autorització dels pares o tutors legals”.  
 
6.- Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. 
Els noms dels guanyadors també es faran públics al web i xarxes socials dels 
organitzadors.  

 
3. Calendari i terminis de presentació  
 

Seran vàlides les fotografies publicades des de divendres 6 d’octubre a les 00.01h 
fins el diumenge 14 d’octubre a les 23.59 h.  

 
4. Ús de les imatges i ús de les dades  
 

1. Les imatges publicades amb les etiquetes #patrimonivng2018, #jep2018, 
#EYCH2018, #EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni seran públiques al 
web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les xarxes socials dels diferents museus.  
 
2. Les imatges guanyadores del concurs podran ser utilitzades per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i pels museus de la ciutat per a futures campanyes de promoció 
de la ciutat.  
 
3. Pujar les fotografies amb les etiquetes #patrimonivng2018, #jep2018, #EYCH2018, 
#EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni implica el permís perquè 
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l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es posi en contacte amb els guanyadors/ 
guanyadores a través d'un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors/ 
guanyadores també es faran públics als canals indicats anteriorment.  
 
4. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de caràcter personal, les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
5. Premis i jurat  
 

1. El jurat, format per tècnics del Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i membres dels museus de la ciutat seleccionarà les tres 
fotografies valorant l’originalitat i la seva qualitat artística. 

 
2. El lloc i data del lliurament de premis  s’anunciarà oportunament. 

 
3. La decisió del jurat serà inapel·lable.  
 
4. Els diferents premis consistiran en productes culturals i de lleure.  

 
6. Informació addicional  
 

1. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema 
en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de 
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  
 
2. L'organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o 
aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  
 
3. L'Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin 
al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en 
conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que 
apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L'Ajuntament no es 
responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut 
publicat com a conseqüència del present concurs.  

 
7. Acceptació de les bases  
 

1. La publicació d'imatges amb les etiquetes #patrimonivng2018, #jep2018, 
#EYCH2018, #EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni significa 
l'acceptació d'aquestes bases.  

2. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions 
d'Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms  

3. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.”. 
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12. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ                      
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
ORGANITZAR, EXPOSAR I PROMOURE L’EXPOSICIÓ «ENTUSIASME.                         
EL REPTE I L’OBSTINACIÓ EN LA COL·LECCIÓ MACBA».                                             
NÚM. EXP. 868/2018/eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per 
organitzar, exposar i promoure l’exposició «Entusiasme. El repte i l’obstinació en la 
col·lecció MACBA» el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER ORGANITZAR, EXPOSAR I 
PROMOURE L’EXPOSICIÓ «ENTUSIASME. EL REPTE I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA» 
Data:  
 
Signataris: 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Objecte: 
 
La col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per organitzar, exposar i promoure l’exposició «Entusiasme. El repte i l’obstinació en 
la col·lecció MACBA» al Centre d’Art Contemporani LA SALA. 
Drets i Obligacions: 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
• Posar tots els mitjans tècnics, materials i logístics disponibles perquè 
«Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» pugui ser organitzada i 
exposada al Centre d’Art Contemporani La Sala. Sala de les Voltes. 
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• Assumir, a càrrec del pressupost de l’Oficina de Difusió Artística per a la 
itinerància d’aquesta exposició, mitjançant la contractació de professionals i 
d’empreses especialitzades, i fins a un import màxim de quatre mil quatre-cents 
quaranta-sis euros amb setanta cèntims (4.446,70 €), les despeses corresponents als 
següents conceptes: comissariat específic per a cada municipi (visita a l’espai 
expositiu, reunió amb l’ajuntament, planificació i coorganització de les activitats 
vinculades específiques per a cada municipi), validació comissarial del plànol de 
l’exposició específic per a cada municipi, muntatge, coordinació del muntatge i el 
transport, visita comentada a l’exposició a càrrec del comissari, suport a les activitats 
vinculades, coordinació del servei educatiu d’educació infantil, educació primària i 
adults, honoraris de 5 tallers del servei educatiu d’educació infantil, educació primària 
i adults, material didàctic fungible del servei educatiu d’educació infantil, educació 
primària i adults, honoraris d’una visita per a públic familiar amb materials didàctics 
inclosos, disseny i maquetació dels elements de difusió i senyalització (fullets, cartells 
i altres d'específics), producció d'elements de senyalització (cartel·les, banderola i 
vinils del títol, de la presentació institucional, de la presentació del comissari, del servei 
educatiu, de les activitats vinculades i dels crèdits), producció d’elements de 
comunicació (web, invitació electrònica i dossier de premsa) i drets d’exhibició i de 
reproducció. 
 
• Aquestes despeses se satisfaran a càrrec de l’aplicació pressupostària  
G/40103/33410/22791 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 
• Respectar tots els requeriments de condicions generals de préstec de 
l’exposició «Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» que 
s’adjunten a l’Annex I. 
 
• Assumir, a càrrec del seu pressupost, el plànol, el transport, el desmuntatge, 
el monitoratge del servei educatiu (a excepció de les 5 primeres visites de grups 
d’educació infantil, educació primària o adults, i una visita per a grups familiars, que 
aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona), la impressió i distribució dels materials 
de difusió i senyalització (a excepció del fullet del servei educatiu, el catàleg, els 
elements de senyalització i comunicació interns de l’exposició i una banderola o 
similar), i les despeses derivades de l’organització de les activitats vinculades (que 
sobrepassin el suport de 800 euros de la Diputació de Barcelona), de conformitat amb 
el detall que s’inclou a la clàusula tretzena de l’Annex I.  
 
• Aquestes despeses se satisfaran a càrrec de l’aplicació pressupostària  2018 
de la partida Suport a la Creació (31.3340.2260901). 
 
• Assumir altres despeses que puguin sorgir vinculades a l’activitat objecte del 
conveni. 
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• En relació a l’organització i a la promoció del servei educatiu, complir totes i 
cadascuna de les indicacions recollides al punt vuitè de l’Annex I; així com també 
seguir al màxim les recomanacions que s’hi fan. 
 
• Promoure al màxim els serveis educatius de l’exposició i les activitats 
vinculades, a partir dels mitjans disponibles, intentant incrementar el nombre de 
visites/taller i activitats vinculades que assumeix la Diputació de Barcelona. 
 
• Fer constar en tota la informació promocional que l’exposició és una producció 
del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de la Diputació de Barcelona en conveni amb el MACBA, mitjançant la 
inclusió dels logotips corresponents. Qualsevol fotografia reproduïda amb finalitats 
publicitàries ha d’anar acompanyada de les següents referències, sempre que el 
MACBA les hagi facilitat: artista, títol de l’obra, data, crèdits del propietari, copyright 
de l'obra i autor de la fotografia. 
 
• Validar tots els elements de difusió i promoció de l’exposició amb la Diputació 
de Barcelona. 
 
• Lliurar al MACBA, amb còpia a la Diputació de Barcelona, el qüestionari sobre 
les característiques i condicions de la sala d’exposició, de conformitat amb el detall 
que s’inclou a la clàusula cinquena de l’Annex I, segons el model que consta a l’Annex 
III d’aquest conveni. 
 
• Lliurar a la Diputació de Barcelona un informe de conformitat amb l’assistència 
prestada, d’acord amb el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
• Lliurar a la Diputació de Barcelona el recull de l’impacte de l’exposició als 
mitjans de comunicació locals i les dades de públic. 
 
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 9 de gener de 2019. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
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en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
–silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. 
 
PARTICIPACIÓ 
 
13. INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS AMB EL NÚMERO 547  A 

CAVICAT ASSOCIACIÓ PEL CAVA I VI CATALÀ  (PROMOCIÓ DELS VINS I 
ESCUMOSOS QUE S’ELABOREN A CATALUNYA) NÚM. EXP. 
240/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú CAVICAT 
ASSOCIACIÓ PEL CAVA I VI CATALÀ amb el número 547. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
JOVENTUT 
 
14. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ 

DEL CENTRE OBERT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
878/2018/EAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
"PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de serveis de gestió del servei de gestió 
del Centre Obert de Vilanova i la Geltrú descrit a l’antecedent 1 de la present resolució 
en el sentit d’incrementar-lo en l’ import total de 61.331,11 € a l'adjudicatari ACTUA, 
SCCL, per atendre a un nou grup de 35 joves des de l'1 d'octubre de 2018 fins al 30 de 
juny de 2019. 
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SEGON. El cost econòmic de la modificació contractual anirà amb càrrec a la partida 
09.3278.2269901 Centre Obert i que es reparteix en dos exercicis fiscals: 
 
- per a l'any 2018, l'import serà de 18.904,61 € 
- per a l'any 2019, l'import serà de 42.426,50 € 
 
TERCER.  Notificar als interessats.”.  
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
Projectes i Obres 
 
15. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2  A FAVOR DE ROCA 

GOMEZ,SL PER LES OBRES DEL PROJECTE “CIRCUIT DE CICLISME I 
EDIFICI ADMINISTRATIU. FASE 1 CIRCUIT DE BICICLETES”.                                     
NÚM. EXP. 19/2018/ePUR 

  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats el  mes 
d’agost de 2018, a favor de l’ empresa ROCA GOMEZ,SL  amb NIF B 08593543 per les 
obres del projecte “Circuit de ciclisme i edifici administratiu. Fase 1 Circuit de bicicletes” 
corresponent a la factura  nº R09/10 de data 20 de setembre de 2018, per import de 
quaranta-quatre mil nou-cents noranta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims 
44.996,44€ (  37.187,14 € més   7.809,30€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50,3420,62201 (circuit de 
ciclisme)  del vigent Pressupost Municipal.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
16. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER                 

D. I. E. PER A  REHABILITAR FAÇANES DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+APP FER CANVI DE CONFIGURACIÓ DE LES 
OBERTURES, REPARAR COBERTA, ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE  
TRAMS D'ESCALA I ENDERROC D'ALGUNS VOLUMS  A C. SANT ONOFRE,   
18.   NÚM. EXP.: 000762/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  D. I. E., per a  REHABILITAR 
FAÇANES DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+APP FER 
CANVI DE CONFIGURACIÓ DE LES OBERTURES, REPARAR COBERTA, 
ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE TRAMS D'ESCALA I ENDERROC D'ALGUNS 
VOLUMS, a C. SANT ONOFRE,   18, (Exp.000762/2018-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Caldrà complir amb els requeriments marcats a l’ordenança de colors de Vilanova 

2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

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.”.  
 
17. APROVAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER BUILDINGCENTER, SAU, 

PER A MODIFICAR LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 20/9/2016, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP DE 2 ESCALES, AMB 16 HABITATGES I 
APARCAMENT, CONSISTENT EN LEGALITZAR EL CANVI D’EMPLAÇAMENT 
DE L’EDIFICI RESPECTE DE LA PARCEL·LA I FER OBRES D’ORDENACIÓ 
DE L’ESPAI LLIURE, AMB LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA, JOCS 
INFANTILS I PAVIMENTACIÓ, A L’AV. TORRE DEL VALLÈS, 80. NÚM .EXP.: 
000861/2018-OBR // 001103/2015-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BUILDINGCENTER, SAU, 
per a  MODIFICAR LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 20/9/2016, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP DE 2 ESCALES, AMB 16 HABITATGES I 
APARCAMENT (24 places) i 13 TRASTERS, CONSISTENT EN LEGALITZAR EL 
CANVI D’EMPLAÇAMENT DE L’EDIFICI RESPECTE DE LA PARCEL·LA I FER 
OBRES D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI LLIURE, AMB LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PISCINA, JOCS INFANTILS I PAVIMENTACIÓ, situat a l’avinguda de la Torre del 
Vallès, 80, (Exp.000861/2018-OBR), a l’empara de la modificació de Unitat de 
Composició Arquitectònica 12, aprovada per acord de la Junta de Govern Local del dia 
17 de juliol de 2018, i d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic 
i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
9. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el full d’assumeix de l’arquitecte 
per a les obres d’ordenació de l’espai exterior (enjardinament, construcció de 
piscina i jocs infantils) 

10. Es mantenen les condicions particulars i generals de la llicència concedida 
per la Junta de Govern Local del dia 20/9/2016, que ara es modifica. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
18. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER                    

D. G. R., PER A  ENDERROCAR EDIFICACIÓ DE PB ENTRE MITGERES  A                   
C. SANT ONOFRE, 8.  NÚM .EXP.: 001033/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  D. G. R., per a  
ENDERROCAR EDIFICACIÓ DE PB ENTRE MITGERES, a C. SANT ONOFRE,    8, 
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(Exp.001033/2018-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. 

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. 
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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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19. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER                

J. D. E., PER A  REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
DE PB+P. ENTRESOL + 1PP + PSCOA C. BARCELONA,42. NÚM. 
EXP.001051/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. D. E., per a  REHABILITAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+P.ENTRESOL+1PP+PSCO, a 
C. BARCELONA,   42, (Exp.001051/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. L’actuació a façana cal que compleixi amb l’ordenança de la carta de colors de 
Vilanova i la Geltrú, en quan a materials i colors a utilitzar, tant al parament de façana 
com als elements de fusteria i serralleria. 

2. Les plaques solars a instal·lar no poden portar incorporar el dipòsit. Aquest s’ha 
de situar fora de gàlib de l’edificació. 

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

4. 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. 

5. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

6. 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. 
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7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  
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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.”.  
 
20. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

FUNDACIÓ CASA D'EMPARA, PER A  ENDERROCAR COBERTA, FER UNA 
NOVA FONAMENTACIÓ PER NOUS TANCAMENTS I COBERTA PER A ÚS DE 
VESTIDORS EN EDIFICI DE PLANTA BAIXA   A RBLA. JOSEP TOMÀS 
VENTOSA,   20 BX 0.1 NÚM. EXP.: 001057/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  FUNDACIO CASA 
D'EMPARA, per a  ENDERROCAR COBERTA, FER UNA NOVA FONAMENTACIÓ 
PER NOUS TANCAMENTS I COBERTA PER A ÚS DE VESTIDORS EN EDIFICI DE 
PLANTA BAIXA , a RBLA. JOSEP TOMAS VENTOSA,   20 BX 01, (Exp.001057/2018-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 
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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. 

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. 
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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 D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. NÚM. EXP. D181002. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per fer reforç de les bigues del sostre de planta 
baixa, al C. Santa Magdalena, 14 (1054/2018-OBR) 
 
2. Id. per XXXXXX, per reformar i ampliar habitatge sense augment de volum de 
l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Llarga, 12 03 01 (1055/2018-OBR) 
 
3. Id. per COM. PROP. C. CORREU, 12, per rehabilitar façana posterior, al C. Correu, 
12 (1072/2018-OBR) 
 
4. Id. per DORTEC IBERIA, SL, per fer instal·lació interior de gas, al C. Recreo, 1 
(945/2018-OBR).”. 
 
22. OFICINA LOCAL D’HABITATGE. APROVAR LA DESPESA A NOM DE 

L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, AMB NÚMERO DE                              
NIF Q0840001-B, PER IMPORT DE 32.553,56 €, EN CONCEPTE 
D’ABONAMENT DE LA CONTRAPRESTACIÓ PER LA CESSIÓ DE L’ÚS DE 5 
HABITATGES PÚBLICS, CORRESPONENTS A LES FACTURES  DE L’ANY 
2017.  NÚM. EXP. 828/2018/eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la despesa a nom de l’AGENCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA, amb número de NIF Q0840001-B, per import de 32.553,56 €, en concepte 
d’abonament de la contraprestació per la cessió de l’ús de 5 habitatges públics, 
corresponents a les factures  de l’any 2017. 
 
SEGON.  Disposar que la despesa anirà a càrrec de la partida 40.2316.45101 Agència 
Catalana Habitatges, adquisició habitatges. 
 
TERCER.  Notificar-ho a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.”. 
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23. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER AL FOMENT DE LA CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I 
REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS D’HABITATGES MITJANÇANT LA 
INSPECCIÓ TÈCNICA. NÚM. EXP. 497/2018/eAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al foment de la conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant la inspecció tècnica. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en propera sessió que es celebri. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
24. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 11.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO EVITAR-NE LA SEVA 
FUGIDA,  EN DATA 12/02/2017. NÚM. EXP. 000241/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 11.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades és de dos mil dos cents cinquanta-dos 
euros (2.252 €). 
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TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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.”. 
 
25. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA 
DE TINENÇA D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE, EN DATA 05/05/2017. NÚM. EXP. 000045/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals , segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI  XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
26. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLES 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  EN 
DATA 22/12/2017. NÚM. EXP. 000190/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
27. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLES 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  EN 
DATA 01/03/2018. NÚM. EXP. 000213/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
28. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO ATENDRE UN 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  EN DATA 
01/02/2018. NÚM. EXP. 000215/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil dos 
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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.”. 
 
29. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLES 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  EN 
DATA 01/03/2018. NÚM. EXP. 000218/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
30. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLES 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  EN 
DATA 13/04/2018. NÚM. EXP. 000221/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
31. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.501 € PER 
INFRACCIÓ DEL ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA 
DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA,  EN DATA 27/12/2017. NÚM. EXP. 
000239/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de  a sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
32. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. A. M. F., PER 
A  ENDERROCAR DOS COBERTS, SITUATS AL CARRER DELS HORTS, 27 I 
29.  NÚM. EXP.: 001127/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. A. M. F., per a  
ENDERROCAR DOS COBERTS, situats al carrer dels Horts, 27 i 29, 
(Exp.001127/2018-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 
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condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
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 
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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.”.  
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.37 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 
 


