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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 30 D’OCTUBRE DE 2018 

 
 
 
Acta núm. 40 
 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
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. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i 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 HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 

D’OCTUBRE DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre 
de 2018. 
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2. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT D’AUTORITZACIÓ D’ÚS 

PRIVATIU SENSE TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI   DE DOMINI PÚBLIC DEL 
BAR SITUAT A L’EDIFICI DEL CENTRE CÍVIC DEL TACÓ.                                      
NÚM. EXP. 000034/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar d’autorització d’ús privatiu sense transformació de l’espai de domini 
públic del bar situat a l’edifici del Centre Cívic Tacó, amb adreça avinguda de Vilafranca 
del Penedès, 26. 
 
Segon.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de 
la LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb un 
cànon mínim de 1.000€. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE SERVEIS D’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DESENAL DE PERSONES TÈCNIQUES QUE 
INTERVENEN EN PROCESSOS CONSTRUCTIUS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  NÚM. EXP. 000035/2018-CONT.  

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
sumari, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació de 
l’assegurança de Responsabilitat Civil Desenal de persones tècniques que intervenen en 
processos constructius de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat sumari  d’acord amb 
l’article 159.6 de la LCSP,  per un període de dos any, prorrogable per 1 any més, amb 
un pressupost base de licitació anual de DEU-MIL TRES-CENTS EUROS, no subjecte 
a IVA. 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
 

- Número 41.1521.22699 per a la despesa de l’Oficina Tècnica. 

i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte, havent de quedar subordinada l’autorització o realització del 
contracte a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
La quantitat prevista pel 2018, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 
de  desembre de 2018,  és 858,33.- €, (un mes). 
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La quantitat prevista pel 2019 serà 10.300.- €, no subjecte a IVA. 
 
La quantitat prevista pel 2020 serà 9.441,66.-€, no subjecte a IVA. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
4. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
27/03/2018  A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014 DE 30 OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER 
ÚS FRAUDULENT D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES 
AMB INVALIDESA EN DATA 17/10/2017. NÚM. EXP. 000665/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona 
titular del DNI XXXXXX, per haver-se presentat fora de termini i per ratificació dels fets 
pels agents. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
5. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS . IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.051 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 16.1 I 50.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NO 
CENSAR ELS GOSSOS,  EN DATA 30/11/2017. NÚM. EXP. 000187/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE 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. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del NIE 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.”. 
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6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIOANDORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA, EN DATA 
30/03/2018. EXP. 000202/2018-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 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.”. 
 
7. 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 10/04/2018. NÚM. EXP. 
000208/2018-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. 
 
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.”. 
 
 
 
 



 
 

5 
 
 
 
 

8. 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 18/04/2018. NÚM. EXP. 
000229/2018-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.”. 
 
9. UNITAT DE GESETIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DOCUMENT IDENTIFICATIU PASSAPORT 
(GRÈCIA) XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300 € PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER SATISFER LES SEVES 
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA, EN DATA 30/03/2018. EXP. 
000231/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Passaport (Grècia) 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 Passaport (Grècia) 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.”. 
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10. 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 14/05/2018. NÚM. EXP. 
000268/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: 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.”. 
 
11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 29.2.E) DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, AMB MOBILIARI D’ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, EN DATA 23/05/2018. NÚM. EXP. 
000278/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX, com a titular de l’activitat 
comercial de bar restaurant ubicada a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 4, de 
Vilanova i la Geltrú, la sanció de tres cent euros (300 €) per ocupació de la via pública 
amb taules i cadires sense tenir la llicència corresponent, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE 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.”. 
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12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES COM A COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA 
SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER SATISFER LES SEVES 
NECESSITATS FISIÒLOGUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 22/07/2017. 
NÚM. EXP. 000528/2017-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 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. 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.”. 
 
13. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE 

DE MESURES ALTERNATIVES COM A COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE 
LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ 
DE L’ARTICLE 25.1 DE DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER DISPOSAR UNA 
BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA PER LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA 21/09/2017. NÚM. EXP. 000182/2018-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 tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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. 
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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.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
14. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/34.  NÚM. EXP. 76/2018-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/34 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/34 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
RSC 
 
15. APROVAR LA PROPOSTA D’ELABORACIÓ D’UN PROCEDIMENT UNIFICAT 

DE LA GESTIÓ DE LES QUEIXES A L’AJUNTAMENT. NÚM. EXP. 1/2018-
ERSC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la proposta d’elaboració d’un procediment unificat de la gestió de les 
queixes que la ciutadania adreça a l’ajuntament, redactat per un grup de treball a partir 
de la recomanació 1/2017 presentada per la Comissió d’Ètica i Bon Govern en aquesta 
mateixa JGL el 12 de setembre de 2017. La proposta és la que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa, al 
departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i al de Recursos Humans 
per tal que, de la ma de l’equip redactor de la proposta, es procedeixi al 
desenvolupament i implementació de l’esmentat procediment.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS 
 
16. APROVAR EL CONVENI AMB LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 

PER LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2018. NÚM. EXP. 
NÚM.EXP.499/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Federació Catalana de 
Voleibol per l’atorgament i execució d’una subvenció 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 
101 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 ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
 
Data: 30 d’octubre de 2018  
 
Signataris: L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
Objecte: L’organització d’una de les proves del “Vichy Catalan Campionat de Catalunya 
Vòlei Platja 2018” a la platja de Ribes Roges. 
 
Drets i Obligacions:  
 
     Per  part de l’Ajuntament: 
 

• Aportar a la FCVB la quantitat de 3.000 € en concepte de subvenció. Aquesta 
aportació inclou els muntatges i desmuntatges, la gestió del campionat, la 
promoció del municipi i les seves platges, així com la instal·lació d’una grada en 
la pista central per tal de seguir la competició. 

• La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en representació de l‘Ajuntament facilitarà 
les tasques de carrega y descarrega de material, així com l’espai per aparcar els 
vehicles acreditats de l’organització de l ‘activitat. 
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• La Regidoria de Serveis Urbans en representació de l‘Ajuntament facilitarà, als 
organitzadors, preses de corrent per proporcionar subministrament elèctric als 
equips elèctrics de l ‘activitat, així com connexió i subministrament d’aigua per a  
donar servei  als equipaments de rec de l ‘activitat (manegues d’aigua de 60/100 
metres). 

• Els organitzadors inclouran la marca “DE L’AJUNTAMENT” en totes les 
comunicacions que dugui a terme a premsa, radio o altres medis de forma 
exclusiva amb la denominació de seu durant la setmana anterior a la celebració 
de la prova. 

• Els organitzadors lliuraran llistat dels trofeus que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha de proporcionar. 

• L’ajuntament tramitarà tots els permisos necessaris per el desenvolupament de 
la prova (costes i altres), que s’escaigui segons els plànols de muntatge facilitats 
per la FCVB. 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a facilitar a l’organitzador de 
la prova cert material necessari pel desenvolupament de l’esdeveniment. 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a facilitar a l’organitzador de 
la prova: 

o el accés i muntatge de la infraestructura, amb reserva del aparcament 
necessari. 

o Sol·licitar els permisos necessaris a costes. 

o Facilitar el servei de Protecció Civil i transport sanitari en cas de 
necessitat. 

o Facilitar els trofeus necessaris per l’esdeveniment sempre que la FCVB 
faciliti el llistat de trofeus necessaris en temps i forma. 

o Suport dels serveis municipals en el muntatge, facilitació dels punts de 
connexió a llum i aigua. 

     Per part de l’organitzador: 
 

• La FCVB, com a responsable organitzatiu de l’activitat, podran fer ús de les 
platges de Vilanova i la Geltrú en la ubicació acordada durant els dies 5 i 6 de 
maig de 2018. 

• Els organitzadors posaran a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
l’espai per una carpa que podrà fer servir el municipi per a promoció turística. 
Les despeses de producció, decoració o personal que requereixi la carpa seran 
a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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• La FCVB designarà un responsable com a interlocutor per a tots els aspectes a 
tractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o amb el responsable municipal 
designat durant el muntatge i desenvolupament de l’activitat. 

• L’organitzador podrà fer servir la seva plataforma web per a publicar 
classificacions o imatges del torneig. 

• La FCVB haurà de comptar amb les assegurances de RC i AS que l’Ajuntament 
li requereixi a la signatura del conveni i seran, en tot moment, responsables de 
vetllar pel bon desenvolupament de l’activitat aportant els mitjans necessaris per 
garantir la seguretat de participants i espectadors. 

• La FCVB es compromet a facilitar per la realització de l’esdeveniment a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

o Els RRHH suficients per el muntatge, gestió i control del esdeveniment 
amb compliment de tota la normativa laboral vigent. 

o Realització d’un campionat “professional” el dissabte 5 i diumenge 6 de 
maig, així com el campionat amateur durant tot el cap de setmana amb 
diferents modalitats. 

o Tots els materials esportius necessaris per la realització del 
esdeveniment (xarxes, pistes, marcatges pistes, pilotes...). 

o Campanya publicitària a premsa escrita  (Sports i Mundo Deportivo) i 
altres mitjans.    

o Gravació de imatges i vídeo per la realització d’un reportatge de 12 
minuts, facilitant una còpia del mateix a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. La FCVB té el compromís de la Televisió de Catalunya per ser 
emès durant la setmana següent al torneig, segons compromís adquirit 
amb la FCVB). 

o Col·laboració amb la Regidoria de Turisme per promocionar tant la 
destinació, com per la creació de futurs packs turístics de 
torneig+estada+activitats. 

o Col·laboració en la comunicació i material esportiu per la promoció de 
Vilanova i la Geltrú ( 2 pancartes o plafons publicitaris ). 

En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part la Federació Catalana de Voleibol 
amb la signatura d’aquest conveni.  
 
Vigència:  
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2018. 
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QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
3.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 33.3410.48104 CONVENI FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEI. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.  
 
SERVEIS SOCIALS 
 

17. APROVAR L’AMPLIACIÓ DE LA DESPESA DE L’ANY 2018 PER AL 
PAGAMENT DELS SERVEIS DE SERVEIS SOCIALS GESTIONATS PEL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES NÚM.EXP. 951/2018/EAJT 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer. Destinar 161.299,93 € per a les despeses derivades de la prestació del Servei 
d’Atenció a Domicili (SAD i neteja) i àpats a domicili amb càrrec a la partida 
35.2312.2500300, CSP - Serveis dependència i gent gran. 

Segon. El CSP presentarà una factura mensuals separada per a cada un dels serveis.”. 

 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

18. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER LA VENDA AL 
MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS 2018-2019. NÚM. EXP. 
6/2018/EDES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en el Mercat 
d’Artesania de Nadal i Reis 2018-2019. Segons la següent relació: 
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NIF Puntuació 

XXXXXX 18 

XXXXXX 18 

XXXXXX 17 

XXXXXX 15,5 

XXXXXX 15 

XXXXXX 15 

XXXXXX 15 

XXXXXX 15 

XXXXXX 13,5 

XXXXXX 13,5 

XXXXXX 13 

XXXXXX 13 

XXXXXX 12 

XXXXXX 12 

XXXXXX 12 

XXXXXX 12 

XXXXXX 11 

XXXXXX 11 

XXXXXX 10 

XXXXXX 9 

 
SEGON. AUTORITZAR al regidor delegat de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, 
per la signatura i formalització dels documents adients en relació als punts anteriors. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
19. APROVAR EL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ COMERCIAL TOT COMERÇ (VIU 
COMERÇ) PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2018,  
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ PROFESSIONAL PER A 
L’ORGANITZACIÓ, PER PART DE L’ENTITAT, D’ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL. NÚM. EXP. 262/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Tot Comerç 
(Viu Comerç) per l’atorgament i execució d’una subvenció, segons aplicació 
10.4320.48203 del pressupost del 2018 i per import de 12.000,00 €, el qual s’adjunta i 
figura com annex al present acord. 
 
SEGON. Es disposarà la seva publicació a la BDNS, 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 
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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.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER D. G. G., PER A  
REFORMAR, FER CANVI D'ÚS DE LA PLANTA BAIXA I FER DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP EN 2 
HABITATGES I APARCAMENT  A C. LLIBERTAT,   57 NÚM. EXP.: 
000944/2018-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. G., per a  REFORMAR, 
FER CANVÍ D'ÚS DE LA PLANTA BAIXA I FER DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI 
ENTRE MITGERES DE PB+2PP EN 2 HABITATGES I APARCAMENT, a C. 
LLIBERTAT,   57, (Exp.000944/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte 
bàsic visat pel corresponent Col·legi Professional, igualment, caldrà aportar les còpies 
visades dels assumeixos, així com l’assumeix del coordinador de seguretat i salut de 
l’obra. També caldrà aportar la còpia del projecte de telecomunicacions visada pel 
corresponent Col·legi Professional. 

2. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

3. Les plaques solars no podran incorporar el dipòsit d’acumulació. 

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

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

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

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

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

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

7. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’Instal·lacions o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte 
tècnic. 

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

9. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

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

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

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

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

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

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

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

16. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
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 
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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.”.  
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS DENEGAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. C. A., ON DEMANA LLICÈNCIA PER A 
FER OBRES DE FER CONNEXIÓ INTERIOR DE GAS A  C. TEATRE,   62. NÚM. 
EXP.: 001076/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per M. C. A., per a FER CONNEXIÓ 
INTERIOR DE GAS, situat a C. TEATRE,   62, d’acord amb la documentació presentada 
i amb l’informe tècnic  desfavorable que figura incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 
 
 
 

 
 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER R. M. J., PER A  
REFORMAR I REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
DE PB+1PP  A C. HOSPITAL,    7. NÚM. EXP.: 001209/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. M. J., per a  REFORMAR 
I REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, a                            
C. HOSPITAL,    7, (Exp.001209/2018-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 l’ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en 
el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, és per això que caldrà instal·lar plaques solars. 
En cas que es col·loquin sobre la coberta inclinada, aquestes hauran d’anar amb la 
mateixa inclinació de la coberta i no podran tenir incorporat el dipòsit. 

2. Caldrà complir amb l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, en 
quan als materials i colors d’acabat a la façana, tant pels paraments com per les fusteries 
i serralleries. 

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

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) 
 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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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15. 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. 

16. 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) 

17. 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. 

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MUNTE ROBERT, 
SL, PER A  ENDERROCAR TRES EDIFICIS DE PB+3PP, SITUATS AL 
CARRER CAPUTXINS, 34, 36 I AL CARRER DE LA MERCÈ, 3  A                                    
C. CAPUTXINS,   34.  NÚM. EXP.: 000772/2018-OBR 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MUNTE ROBERT, SL, per a  
ENDERROCAR TRES EDIFICIS DE PB+3PP, situats al carrer Caputxins, 34, 36 i al 
carrer de la Mercè, 3, a C. CAPUTXINS,   34, (Exp.000772/2018-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Vist l’existència d’un arc de pedra a l’edifici a la façana del carrer de la Mercè, 
aquest s’haurà de recuperar i aplegar per la seva posterior col3locació a l’edifici que es 
vol construir al solar (expedient 968/2018-OBR). És per això, que abans de desmuntar-
lo caldrà numerar les peces per a la seva correcta recol·locació. 

2. Cas que durant el procés d’enderroc es detecti l’existència de materials que tinguin 
amiant o asbest en la seva composició, caldrà gestionar els mateixos d’acord amb la 
normativa sectorial d’aplicació. 

3. Abans de començar les obres s’haurà de presentar a aquest Ajuntament còpia de 
la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil del contractista, així mateix, cal que el 
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projecte estigui signat per la propietat i caldrà aportar el full de coordinador de seguretat 
i salut visat pel corresponent Col·legi Professional. 

4. Un cop enderrocat l’edifici s’haurà de tancar fins a l’execució del nou edifici, la 
tanca haurà de ser d’obra amb acabat arrebossat i pintat. 

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. 

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. 
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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.”.  
 
 
 
 
 



 
 

23 
 
 
 
 

24. 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. D181030. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per arranjar i pintar la façana de l’edifici amb 
bastida de menys de dos metres dins de la carta de colors municipal, al C. Sant Joan, 
38 (1088/2018-OBR) 

2. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 70m per estesa de 
una línia subterrània de baixa tensió, a la Rbla. Castell, 2 (285/2018-OBR) 

3. Id. per XXXXXX, per fer la instal·lació interior de gas, al C. Sant Magí, 52 (1024/2018-
OBR) 

4. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 8m per fer connexió 
a la xarxa de BT, al C. Puigcerdà, 13 (1189/2018-OBR) 

5. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 11m per a fer 
connexió a la xarxa de BT, al C. Providència, 2A (1191/2018-OBR 

ACTIVITATS 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  

6. Sol·licitud de POLLOS PLANET BARCELONA, SL, per a fer obres de reforma d’un 
local a l’avinguda de Francesc Macià, 101-103, per instal·lar una carnisseria amb 
obrador. (1085/2018-OBR) 

7. Sol·licitud de GRUPO ZENA PIZZA, SCPA, per fer a fer obres de reforma d’una 
pizzeria a l’avinguda de Jaume Balmes, 2-4. (723/18-OBR).”. 

25. 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. 
NÚM. EXP. C181030. 

 

ACTIVITATS 

1- Sol·licitud de XXXXXX, per instal·lar un bar a la rambla del Castell, 81. (266/18-
eact)(activitat existent) 
 

2- Sol·licitud de XXXXXX, per instal·lar un bar restaurant al carrer de Felip Neri, 2, bxs. 
C. (276/18-eact) 
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3- Sol·licitud de XXXXXX, per instal·lar una activitat de venda de roba i complements 
a la plaça Soler i Gustems, 24. (157/18-eact) 

 
4- Sol·licitud d’ELISEN GROUP 2013, SLU, per instal·lar una activitat de compra i 

venda de vehicles a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 75. (125/18-eact) 
 

5- Sol·licitud de SALTRIMAR AIRSPORTS, SL, per instal·lar una activitat de llits 
elàstics, a la rambla dels Països Catalans, 18, nau 31. (138/18-eact).”. 

 
 

 

 

 

 

Punts a tractar en Sessió Pública de la Junta de Govern Local 

 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
26. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE REQUERIMENT EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT NOTIFICAT DE DATA 05/12/2017 .   NÚM.  EXP. 000712/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE 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 NIE 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.”. 
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27. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER DESESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252€ PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN DATA 
22/12/2017. NÚM. EXP. 000219/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXXXX, per no disposar de la llicència de gos potencialment perillós en la data 
dels fets i no haver atès el requeriment del Departament de Medi Ambient en el termini 
concedit. 
 
SEGON. 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. 
 
TERCER. 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 €). 
 
QUART: 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
28. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES  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 D’ANIMALS, PER TINENÇA D’UN GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL I LA SEVA 
CONDUCCIÓ SENSE MORRIÓ A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 05/05/2017. 
NÚM. EXP. 000061/2018-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 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 la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la 
Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
29. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
26/06/2018 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA EN 
DATA 08/05/2017. NÚM. EXP. 000076/2018-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX per no haver acreditat disposar de la llicència de gos potencialment perillós 
pertinent. 
 
SEGON. 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 aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
RECURSOS HUMANS 
 
30. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE 

REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL LABORAL 
TEMPORAL DE TÈCNIC/A MIG DE COORDINACIÓ I SUPORT TÈCNIC DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. NÚM. EXP. 954/2018-ERH. 

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

 
“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del lloc de treball laboral 
temporal  de Tècnic/a Mig de Coordinació i Suport Tècnic al Programa Treball i Formació 
per a la Regidoria de Recursos Humans. 
 
Segon. Publicar la convocatòria al web municipal i a un diària comarcal. 
 
Tercer. La contractació del candidat seleccionat en aquesta convocatòria està 
subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció del Programa Treball i Formació dels 
42 participants sol·licitats i com a mínim 1.633 hores de treball tècnic de la Línia COOR. 
 
Quart. Viabilitat econòmica d’aquesta actuació estarà parcialment subvencionada per la 
Línia COOR de la subvenció del Programa Treball i Formació, que atorga una subvenció 
de 32.528,96€ per 1.633 hores. L’Ajuntament ha sol·licitat 3.266 hores, de treball tècnic, 
es a dir 65.058,72€ de subvenció per la línia COOR. Les bases que s’aproven en la 
present resolució corresponen a la contractació d’un Tècnic/a de suport que realitzarà 
les 1.633 hores, les altres 1.633 hores les realitzaran les tècniques de Recursos 
Humans, actualment en plantilla. Per aquest motiu als 18.592,52€ d’aportació municipal 
caldrà restar-li l’estalvi de les hores subvencionades de les tècniques de Recursos 
Humans. En el moment que es notifiqui la resolució d’atorgament de la subvenció per 
part del SOC, caldrà  realitzar el detall i desglossament de l’aportació municipal pels 
pressupostos 2018, 2019 i 2020.”.  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.52 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 


