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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE MARÇ 
DE 2017 

 
Acta núm. 10 
 
Assistents: 
 

             
 NEUS LLOVERAS I MASSANA 

GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
TERESA LLORENS I CARBONELL 

            GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
            JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
            GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 

 
 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2017. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 
2017. 

 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 100 CONTENIDORS DE 3.200 L. 
DE CÀRREGA LATERAL I 10 CONTENIDORS DE 1.000 L., NOUS O DE 



 
 

2 

SEGONA MÀ, PEL SERVEI DE RECOLLIDA DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. EXP. NÚM. 038/2017-CONT. 
 

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

 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i 
el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del 
subministrament de 100 contenidors de 3.200 l. de càrrega lateral i 10 contenidors de 
1.000 l., nous o de segona mà, pel servei de recollida del municipi de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, amb un pressupost total de 41.322,31 € de base imposable i 8.677,69 € 
corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 50.000,00 € (CINQUANTA MIL 
EUROS). La durada del contracte serà fins l’entrega definitiva de totes les unitats. 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270001 del pressupost del 
2017. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 

GESTIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE OBERT DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 011/2016-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER.- Adjudicar a ACTUA, SCCL amb CIF F-61826053, el contracte de la gestió 
del servei de gestió del Centre Obert de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
període de dos anys (dos cursos), prorrogables, any a any, fins a dos anys més (dos 
cursos més), per un import anual de 246.067,03€ (DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL 
SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS), exempts d’IVA. Aquest import es farà 
efectiu, prèvia presentació de les factures justificatives, en 11 pagaments 
corresponents als mesos de setembre a juliol (ambdós inclosos) per un import de 
22.369,73 € mensuals. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2017 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 156.588,11 € exempts d’IVA, preveient que el 
contracte s’iniciarà l’1 de maig de 2017 (factures de maig a juliol i de setembre a 
desembre 2017). 
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SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2311.2279902 del pressupost del 2017 i a 
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a ACTUA, SCCL, publicar l’adjudicació al Perfil del 
Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè passats quinze (15) dies hàbils, a comptar 
del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 019/2016-CONT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ AGI) amb CIF 
G-60729084, el contracte del servei d’execució del projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per un període de dos anys (dos cursos), prorrogables, any a 
any, fins a dos anys més (dos cursos més), per un import anual de 17.390,00 € 
(DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS), exempts d’IVA. Aquest import es 
farà efectiu, prèvia presentació de les factures justificatives, en 10 pagaments 
corresponents als mesos d’octubre a juliol (ambdós inclosos) per un import de 
1.739,00 € mensuals. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2017 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 12.173,00 € exempts d’IVA, preveient que el 
contracte s’iniciarà l’1 d’abril de 2017 (factures d’abril a juliol i d’octubre a desembre 
2017). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2311.2279902 del pressupost del 2017 i a 
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ 
AGI), publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en 
un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

 
 
5. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 

DE COMBUSTIBLE I OLI PER ALS VEHICLES MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 012/2013-CONT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ AGI) amb CIF 
G-60729084, el contracte del servei d’execució del projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per un període de dos anys (dos cursos), prorrogables, any a 
any, fins a dos anys més (dos cursos més), per un import anual de 17.390,00 € 
(DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS), exempts d’IVA. Aquest import es 
farà efectiu, prèvia presentació de les factures justificatives, en 10 pagaments 
corresponents als mesos d’octubre a juliol (ambdós inclosos) per un import de 
1.739,00 € mensuals. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2017 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 12.173,00 € exempts d’IVA, preveient que el 
contracte s’iniciarà l’1 d’abril de 2017 (factures d’abril a juliol i d’octubre a desembre 
2017). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2311.2279902 del pressupost del 2017 i a 
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ 
AGI), publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en 
un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DELS 

SERVEIS DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ, PETIT 
MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS PROGRAMES MUNICIPALS QUE 
DESENVOLUPA LA REGIDORIA RESPONSABLE I LA XARXA DE CENTRES 
CÍVICS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. CGS/0111/PO. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 d’abril de 2017 al 
31 de març de 2018) per l’import anual de 85.500,00 €, més 21% d’IVA, subjecte al 
consum anual que es generi i tenint en compte el descompte per litre del 4,3 % a aplicar 
als preus de mercat, segons l’oferta econòmica que va presentar el contractista. 
 
L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries del pressupost del 2017 i 2018 que equivalguin a: 
 
  04.9202.21300  Recursos Humans 
  05.1300.20400  Seguretat i Protecció Ciutadana 
  10.4300.2219900  Promoció Econòmica 
  31.3300.22199  Cultura 
  33.3420.2219900  Esports 
  40.1500.21400  Urbanisme 
  42.1700.21400  Medi Ambient 
  52.1530.22103  USM 
  52.1630.22103  USM 
  02.9200.2200001  Serveis Generals 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de la primera pròrroga del contracte, que s’adjunta com a 
Annex. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a CEPSA CARD, SA amb domicili a l’Avinguda 
Partenón, 12, 3-A, 28042 Madrid, i CIF A-80349590. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
 
 
 
7. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 

DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 235/2016-G QUE 
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE 
BARCELONA INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. EXP. NÚM. 000036/2017-SEC. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment  abreujat 
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235/2016-G, interposat per la Sra. Y. B. G. en reclamació de responsabilitat 
patrimonial  per una quantia de 1.106€. 
 
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarès i Valls, de la companyia asseguradora 
ZURICH, per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmenta’t procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer. Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel 
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.  NOTIFICAR el present acord al lletrat i procuradora designats a l’acord Segon i 
Tercer anteriors.” 
 
 
8. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 

DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 460/2016-E QUE 
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE 
BARCELONA INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. EXP. NÚM. 000045/2017-SEC. 
 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment  abreujat 
460/2016-E, interposat per Fénix Directo, CIA. de Seguros y Reaseguros, S.A. i pel 
Sr. J. E. S. en reclamació de responsabilitat patrimonial  per una quantia de 
2.297,17€. 
 
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarès i Valls, de la companyia asseguradora 
ZURICH, per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmenta’t procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer. Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel 
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.  NOTIFICAR el present acord al lletrat i procuradora designats a l’acord Segon i 
Tercer anteriors als efectes que presti l’assessorament necessari i prepari l’expedient 
administratiu i la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat 
designat.” 
 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 9/14-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER EMBUSSAMENT A LA 
CANONADA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
MALLORCA, 20, EL DIA 20 DE MAIG DE 2013 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte l’acord PRIMER de la resolució estimatòria aprovada 
per Junta de Govern Local del dia 29 de març de 2016. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar de la despesa de MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC 
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (1335.68 € IVA inclòs) de la factura 
número V-2016/00000020 emesa per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú en 
concepte de reparació de l’escomesa de clavegueram de la comunitat de propietaris 
del carrer Mallorca, 20, amb càrrec a la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat 
patrimonial”. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú i al 
Departament d’Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament.” 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 133/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE TOYOTA 
YARIS, 1018-GYJ, EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2016.  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per RACC SEGUROS CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA contra aquest 
Ajuntament en data 19 d’octubre de 2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 8/17-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DEL SEU 
FILL AL PASSEIG MARÍTIM.  

 

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 XXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
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000082/2016-UES PER INCOMPLIMENT AMB L’HORARI MÀXIM DE 
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT, EN LES DATES 11/12/2015 I 20/12/2015, 
SEGONS ESTABLEIX LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Entitat amb CIF G-
6436502, representada pel seu president, titular del DNI XXXX. 
 
SEGON.- IMPOSAR a l’Entitat amb CIF G-6436502, representada pel seu president, 
titular del DNI XXXX una sanció de mil cinc-cents un euros (1.501€), per l’incompliment 
horari de l’activitat del dia 11/12/2015. 
 
TERCER.- IMPOSAR a l’Entitat amb CIF G-6436502, representada pel seu president, 
titular del DNI XXXX, una sanció de mil cinc-cents un euros (1.501€), per 
l’incompliment horari de l’activitat del dia 20/12/2015. 
 
Per tant, l’import total de la sanció proposada ascendeix a la quantitat de 3.002 
euros pels dos incompliments d’horari, segons consta a l’expedient. 
 
QUART.- Notificar a la part interessada la present resolució, informant-la dels recursos 
que l’assisteixen.” 
 
 
13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000108/2016-UES PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS PELS LLADRUCS 
CONTINUATS D’UN GOS DE LA SEVA PROPIETAT, EN DATA 04/07/2016. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, una sanció de tres-cents 
cinquanta euros (350 €) per infracció de l’article 77.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el civisme i la convivència a Vilanova, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON:  REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que 
conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
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14. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT  D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
REF. 000138/2015-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER EMBRUTAMENT DE LA VIA PÚBLICA, EN DATA 08/05/2016. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir l’article 20.2 de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, sempre i 
quan aquests no hagin prescrit, a l’instructor i al secretari de l’expedient i al cap de la 
Policia local.” 
 
 
15. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000129/2016-UES PER MANCA DE NETEJA DE LA ZONA 
OCUPADA PER LA TERRASSA, DESPRÉS DE QUE L’HAGUESSIN 
DESMUNTADA EL DIA ANTERIOR, EN DATA 04/08/2016. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER: ARXIVAR l’expedient sancionador incoat a nom de l’establiment amb CIF 
B6135426-2, per no ser el responsable de la infracció sinó que es va confondre amb 
un altre establiment, segons posa de manifest l’informe tècnic esmentat. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
 
16. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000140/2016-UES PER COMPLIMENT FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES PER INFRACCIÓ D’ORDENANÇA DE CIVISME, 
EN DATA 25/08/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents: 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de cent cinquanta 
euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX, 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.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
17. TRESORERIA. SOL·LICITUD DE PAGAMENT DELS INTERESSOS DE 

DEMORA CORRESPONENTS A LES CERTIFICACIONS D’OBRA DE 
COPCISA, S.A. ABONADES AMB POSTERIORITAT AL TERMINI LEGALMENT 
ESTABLERT, DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I 
MILLOR DEL PAS SOTA VIA DEL CARRER LLIBERTAT I REURBANITZACIÓ 
DEL TRAM DEL CARRER ENTRE EL CARRER FORN DEL VIDRE I DEL 
CARRER ÀNCORA, ADJUDICADES PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 15-10-2013 I FORMALITZAT EL CONTRACTE EN DATA 17-10-
2013. EXP. 000033/2017-TRE. 
 

S’ha retirat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ARCARO 

SL CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE DATA 19-01-
2017 QUE DESESTIMAVA LA NO SUBJECCIÓ A  L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DELS VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(IIVTNU) LA TRANSMISSIÓ DE LA FINCA DEL CARRER JOSEP COROLEU 
125 04 01, EN DATA 15-12-2016. EXP. NÚM. 000135/2017-GES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat per J. M. C., administrador 
concursal d’ARCARO SL, EN LIQUIDACIÓ, contra el Decret de la Regidora Delegada 
de data 19-01-2017, que desestimava la no subjecció a l’IIVTNU la transmissió de la 
finca del carrer Josep Coroleu 125 04 01, en data 15-12-2016, podent-se dictar la 
provisió de constrenyiment i meritar els recàrrecs i interessos corresponents d’acord 
amb els fonaments legals exposats. 
 
SEGON. Informar que un cop dictada la provisió de constrenyiment, procedeix d’acord 
amb l’article 55 de la Llei Concursal, mantenir en suspens el procediment de 
constrenyiment seguit contra el patrimoni del deutor concursat.” 
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19. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/1. EXP. NÚM. 1/2017/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/1.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/1. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses.” 
 
 

20. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINADA A LA 
PRIMERA PLANTA DE LA CASA OLIVELLA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP.  NÚM. 000016/2017-COM. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a la KONICA MINOLTA BUSINES SOLUTIONS SPAIN, S.A. el 
subministrament d’una impressora en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra, segons el detall següent: 
 
 
LOT 13 
Impressora làser departamental, B/N A4, 33ppm 
Model: bizhub 3300P 
 
Preu lloguer: 4,69€/mes 
Preu pàgina b/n: 0,0129€ 
 
Ubicació: Casa Olivella. Plaça de la Vila 12, 1er pis 
 

 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 15 de març de 2017. 
 
La partida de càrrec és: 21.9204.21601 Manteniment equips informàtics 
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SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a KONICA 
MINOLTA BUSINES SOLUTIONS SPAIN, S.A.” 
 

21. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA AMB DESTINACIÓ AL 
DEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCAL –ATESTATS-  DE  L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP.  NÚM. 000017/2017-COM. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a l’empresa GIROCOPI SL el subministrament d’un equip 
d’impressió, detallat a continuació, en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra destinat al departament de la Policia Local –atestats-. 
 

 
 
LOT 15.- Impressora làser departamental d’alta capacitat, B/N A4, 50ppm.  
Model: HP LaserJet Enterprise 600 M605dn 
Preu lloguer: 19,58€/mes  
Preu pàgina b/n: 0,00599€ 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’empresa 
GIROCOPI SL.” 
 
 

22. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADQUISICIÓ DE CINC EQUIPS MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINATS A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (DEPARTAMENT DE 
CULTURA, MERCAT DEL CENTRE, OFICINA JOVE, SECCIÓ SINDICAL DE 
CCOO I  SALUT PÚBLICA).  EXP.  NÚM. 000018/2017-COM. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. el subministrament de CINC equips multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
 

 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 6 de març de 2017. 
 
Les partides de càrrec son: 
 
Cultura  31.3300.2120100 Manteniment equipaments 
Mercat del Centre 10.4312.2120200 Manteniment mercats municipals 
Oficina Jove 09.3275.2269900 Oficina Jove 
Sec Sindical 
CCOO 02.9200.2200001 Despeses oficines generals 

Salut Pública 35.2310.2120000 Manteniment instal·lacions i equipaments 
 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.” 
 
 
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA 
 
 
23. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ  I EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF RELATIU AL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT  I ASSISTIT PER A PERSONES AMB MOBILITAT PER 
A L’ANY 2017. EXP. NÚM. 000192/2017-SSO. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf relatiu al servei de 
transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2017, que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 
SEGON.  Destinar 37.533,11€ al pagament de les despeses de transport adaptat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2017. Aquest import serà amb càrrec a 
la partida 35.2312.2279903 del pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER. El pagament dels imports mensuals que en resultin es faran prèvia 
presentació de les corresponents factures per part del Consell Comarcal del Garraf. 
 
QUART. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf.” 
 
24. SERVEIS SOCIALS. MODIFICACIÓ DEL PUNT TERCER DEL DECRET DE LA 

REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS I SALUT DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 
2016, D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS MENJADORS 
ESCOLARS PER AL CURS 2016-2017 PER GARANTIR LA COBERTURA DE 
LES NECESSITATS DELS INFANTS AMB SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 
ALIMENTÀRIA A LA CIUTAT. EXP. NÚM. 000669/2016-SSO. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Rectificar el punt tercer de la part dispositiva del decret de la regidora delegada de 
Serveis Socials i Salut de data 22 de desembre de 2016, d’aprovació del programa de 
suport als menjadors escolars per al curs 2016-2017, per garantir la cobertura de les 
necessitats dels infants amb situació de vulnerabilitat alimentària de la ciutat, pel que 
fa referència a la informació de l’escola Ginesta, en el sentit següent: 
 
On diu: 

NIF Empresa / entitat menjador ESCOLA Import 

Q5855236E Escola Ginesta Escola Ginesta 4.000,00 

 
Ha de dir: 

NIF Empresa / entitat menjador ESCOLA Import 

B64267735 Cuina Pròpia, S.L.L. Escola Ginesta 4.000,00 

“ 
 
 
25. CULTURA. PROPOSTA DE NOVA ORGANITZACIÓ PER A LA PABORDIA 

2017. EXP. NÚM. 000046/2017-CUL. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.-  Acordar un nova forma d’organització, de caràcter excepcional, per al 
conjunt de Pabordes i Pabordesses 2017 i que queda definida de la següent forma:  
 
Atenent els informes tècnics corresponents, vista la situació i l’estat del disseny i 
organització de la Festa Major 2017 a data d’avui, i de forma provisional mentre l’equip 
de Pabordes no estigui en condicions de prendre decisions de forma conjunta i 
corresponsable, s’articula una nova forma de treball entre els Pabordes i l’Ajuntament, 
amb l’objectiu de garantir el disseny, organització i realització de la Festa major 2017.  
Aquesta nova forma de treball: es pot definir en els següents punts: 
 

1. Atenent el retard en el calendari, cal estructurar la resta de decisions per ser 
àgils i ajustades en el temps.  En aquest sentit, els tècnics municipals  
formularan una proposta detallada de cadascuna de les decisions que cal 
prendre en cada moment, així com el termini màxim per executar-les, per al 
seu debat a les diferents comissions de treball que es puguin constituir.  

 
2. Els Pabordes, a proposta seva, s’estructuren a través de comissions de treball, 

en funció de la tasca a dur a terme, i defineixen quins membres les composen. 
Es realitzaran reunions per comissions de treball amb l’ajuntament per prendre 
les decisions en cadascun dels àmbits, de les quals s’aixecarà acta dels 
acords, que seran signades per totes les persones assistents. En el cas de no 
prendre’s cap acord en la reunió per discrepàncies, l’Ajuntament, a través de  
l’equip de tècnics municipals serà qui prendrà la decisió. 

 
3. El pressupost de la Festa Major s’estructura a partir de l’aportació municipal 

(XXX€), gestionada directament pel Servei de Cultura, i dels recursos recaptats 
pels Pabordes, en forma de captes, cerca d’esponsorització, venda de 
marxandatge o altres fórmules.  Per a la Festa Major de 2017 els Pabordes han 
pressupostat els seus ingressos en 81.000€.   La totalitat del pressupost de 
despeses i d’ingressos de la Festa Major i la seva evolució, ha de ser 
transparent a tot el conjunt de Pabordes així com a l’equip tècnic de Cultura 
amb l’objectiu de conèixer en tot moment amb quins recursos es compta, i la 
forma en la que es destina, amb la corresponent justificació documental de la 
gestió econòmica. 

 
4. El pressupost total de la Festa Major ha de cobrir, per ordre de prelació: 

a. Les activitats del tronc tradicional: les de caràcter institucional (Convit a 
la Festa, anada i sortida d’Ofici...) i les compreses en el Protocol de 
Balls i entremesos de la Festa major de la Mare de Déu de les Neus  

b. Els actes tradicionals de les entitats 
c. El disseny del Programa, cartell i altres 
d. El marxandatge, que comprengui les figuretes de plom i de goma 
e. Altres activitats no tradicionals organitzades pels Pabordes o bé per 

entitats 
 

5. Atenent la urgència pel que fa a criteris temporals, i per tal de legalitzar 
plenament l’actuació dels Pabordes, aquests s’han de constituir i justificar a 
l’ajuntament, en el termini d’un mes, en associació amb personalitat jurídica per 
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a la realització de les tasques derivades de l’organització i gestió de la Festa.  
En cas contrari, i per garantir la viabilitat de la realització de la Festa Major, 
caldrà redissenyar el paper dels Pabordes en la línia de mantenir l’organització 
de la Festa Major amb la intervenció de l’Ajuntament amb els mitjans que siguin 
necessaris per garantir la realització de la Festa. 

 
6. Per a qualsevol contractació per part de l’Associació dels Pabordes caldrà 

comptar amb tres pressupostos sempre que la quantitat sigui superior a 3.000€  
i sempre que, per la naturalesa del contracte, resulti possible promoure la 
concurrència pública. 

 
7. La coordinació amb els diversos departaments de l’ajuntament (Policia Local, 

USM, Protecció Civil, comunicació i Premsa, Protocol, Promoció Econòmica, 
etc.) la realitzaran directament els i les tècnics de cultura. 

 
8. Els Pabordes, per a dur a terme la Festa Major 2017, hauran de prendre un 

seguit de compromisos, recollits en l’Annex de Compromisos, com a ciutadans 
que, de forma desinteressada, dediquen el seu temps i el seu esforç en 
programar la Festa de tots els vilanovins i vilanovines 

 
9. Un cop finalitzat el seu mandat, lliuraran a la regidoria de Cultura una memòria 

de la seva gestió, així com un estat de comptes tancat. 
 
 
SEGON.- Aprovar el següent document de Compromisos que han de signar totes i 
cadascuna de les persones nomenades com a Pabordes 2017 
 
Els Pabordes som els ciutadans i ciutadanes que hem presentat la nostra candidatura 
per a programar la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, hem estat escollits per les 
entitats i associacions (representants de les entitats) o per la Junta de Portaveus 
(representats de la ciutadania)  i hem estat nomenats pel Ple municipal pel període 
d’un any.  
 
 
____________________________________________, amb DNI _____________com 
a Paborde/ssa designat/da pel Ple Municipal per a dissenyar i organitzar la Festa 
Major 2017, prenc els següents compromisos envers la ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú: 
 

• A desenvolupar la meva tasca com a Paborde/ssa de forma voluntària i 
desinteressada, amb total responsabilitat i dedicació, amb la finalitat de que la 
ciutadania pugui gaudir de la Festa Major 

 

• A actuar de forma conjunta amb la resta de Pabordes i Pabordesses a través 
de la constitució d’una entitat sense afany de lucre o associació, i respectar el 
règim legal que pugui comportar el funcionament de l’esmentada entitat, amb la 
màxima transparència possible 

 

• En tant que representant de la ciutat com a organitzador de la Festa Major 
2017, em comprometo a desenvolupar el càrrec observant en tot moment una 
conducta exemplar tant en les relacions institucionals que el càrrec comporta, 
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com amb la gestió i organització encarregada, complint en tot moment amb les 
normatives que resultin d’aplicació. 

 

• A seguir les normes de funcionament que, amb caràcter provisional i fins que 
no s’acordi el contrari, ha aprovat la Junta de Govern Local en data 14/03/2017, 
les quals declaro conèixer íntegrament. 

 
TERCER.-  Traslladar aquests acords a les persones nomenades com a Pabordes 
2017.” 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
26. OCUPACIÓ. ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS 

LOCALS D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC” I 
ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM. 000002/2017-EDT.  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 
2017 i número de registre PMT 9900013093 en el qual s’aprova la concessió del fons 
de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”, amb 
codificació 17/Y/233541, així com la concessió del recurs econòmic de TRENTA-UN 
MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS  (31.405,40.- €) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, la realització del següent servei, objecte 
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 31.405,40.- euros 

 
La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents 
termes :  
 

a) EXECUCIÓ: L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la 
subvenció en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2017. 

 
b) JUSTIFICACIÓ: l’IMET disposarà, com a màxim, fins al 30 d’abril de 

2018 per justificar les despeses a través de la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, en els termes establerts en l’acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer de 2017. 
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TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada 
en el punt primer d’aquest acord.” 
 
 
27. OCUPACIÓ. ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” I ENCÀRREC 
DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM.   000003/2017-EDT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D  
 

“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2017 
i número de registre PMT 9900013848 en el qual s’aprova la concessió del fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, amb codificació 
17/Y/233149, així com la concessió del recurs econòmic de QUARANTA-CINC MIL 
CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  (45.580,88.- €) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, a realització del següent servei, objecte 
de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS 
APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 45.580,88.- euros 

 
 
La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents 
termes :  
 
a)  EXECUCIÓ: L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en 

el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
b) JUSTIFICACIÓ: l’IMET disposarà, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2018 per 

justificar les despeses a través de la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, en els termes establerts en l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 23 de febrer de 2016. 

 
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada 
en el punt primer d’aquest acord.” 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
28. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 

COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER A INSTAL·LAR UN ASCENSOR A 
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER VAPOR, 16. EXP. NÚM. 144/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
2PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. C. VAPOR, 
16, per a  INSTAL·LAR UN ASCENSOR AL FORAT DE L'ESCALA DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR, situat al C. VAPOR, 16, (Exp.000144/2017-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 
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la composició arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un 
impacte visual significatiu. 

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

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

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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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29. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER J. T. G., 
PER A REHABILITAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP+PSCO, SITUAT AL CARRER SANT ONOFRE, 46. 
EXP. NÚM. 251/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. T. G., per a  
REHABILITAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP+PSCO, situat al C. SANT ONOFRE, 46, (Exp.000251/2017-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada 

l’obra, caldrà presentar certificat tècnic emès pel responsable de l’obra o per un 
EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels 
objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació. Igualment caldrà presentar 
certificat tècnic que acrediti el compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

 
2. Segons l’art. 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 a 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu 
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de 
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

 
-      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 
l’informe del manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

 
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. 

 
4. 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. 

 
5. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 

Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació. 
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6. 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. 

 
7. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 

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

8. 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. 
 

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

 
10. 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. 

 
11. 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. 

 
12. 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 



 
 

23 

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.” 
 
30. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER A. M. L., 

PER A ENDERROCAR EDIFICI AÏLLAT DE PB, SITUAT AL CARRER 
AGRICULTURA, 71. EXP. NÚM. 1092/2016-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. M. L., per a  
ENDERROCAR EDIFICACIÓ AÏLLADA DE PB, situada al C. AGRICULTURA, 71 
(Exp.001092/2016-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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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. 

 
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. 
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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.”  
 
31. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER CUNIT 

VERTICAL, SL, PER A FINALITZAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ I 
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, A C. BARQUES, 10. EXP. NÚM. 000114/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CUNIT VERTICAL, SL, per 
a  FINALITZAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+3PP+PSCO, AMB 3 HABITATGES I 1 LOCAL I 
ADAPTAR-LO A LA NORMATIVA, situat al carrer de les Barques, 10., 
(Exp.000114/2017-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia del projecte visat pel corresponent 
Col·legi Professional, així com les còpies igualment visades de l’assumeix de 
l’arquitecte, l’aparellador o arquitecte tècnic, el full del coordinador de seguretat, 
control de qualitat i el nomenament del contractista. 

 
2. Cal mantenir la ventilació i il·luminació de l’escala de veïns a través de l’obertura 

a façana a la planta pis primer. 
 
3. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 

comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

 
4. 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. 

 
5.    En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 

haurà d’incloure 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. 

 
6.  Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 

Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació. 
 
7.    En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 

caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius 
de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que 
certifiqui el compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

 
8.   Segons l’art. 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 a 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu 
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de 
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

 
-     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 l’informe del manteniment realitzat, amb les 
possibles incidències, anomalies o aspectes de la instal·lació que s’hagin 
d’haver reparat. 
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9. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de l’Eficiència Energètica de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

 
10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 

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

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

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

 
14. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable 

o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

 
15. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 

edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”   
 
32. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER FINCAS 

ORGUE, SL, PER A MODIFICAR LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI 
AMB 4 LOCALS, SITUAT A LA RAMBLA PRINCIPAL, 88-90. EXP. NÚM.  
192/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  FINCAS ORGUE, SL,  
NIFB5996145-8, per a MODIFICAR LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI AMB 4 
LOCALS, situat a la rambla Principal, 88-90 i carrer Manuel Marquès, 1, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1.    Una vegada realitzada la nova divisió els de  l’edifici en qüestió la descripció serà 

la següent: 
-  Entitat B1: local en planta baixa de 94,10 metres quadrats de superfície 

construïda amb façana al carrer Manuel Marqués,1 i Rambla Principal, 88-90. 
- Entitat B2: local de 86,32 metres quadrats de superfície construïda 

desenvolupats en planta baixa, 28, 11 metres quadrats de superfície 
contruïda en planta entresòl amb façana a la Rambla Principal, 88-90. 

- Entitat B3: local de 65,65 metres quadrats de superfície construïda 
desenvolupats en planta Baixa amb façana al carrer Manuel Marqués, 1. 

- Entitat C: local de 76,12 metres quadrats de superfície construïda 
desenvolupats en planta soterrani, 93,18 metres quadrats de superfície 
construïda en planta baixa i 475,39 metres quadrats de superfície construïda 
en planta entresòl amb façana al carrer Manuel Marqués,1. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1.    Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”  
 
33. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER C. M. S., PER A ARRANJAR EL MUR DEL CARRER DE L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR SITUAT AL SECTOR CORRAL D’EN ROC, EXP. NÚM. 
1155/2016-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per C. M. S., per a ARRANJAR UNA 
TANCA D’OBRA, situada al Polígon 38, Parcel·la 97 del sector del CORRAL D’EN 
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ROC, 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.2 
 
34. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D170314 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per S. F. C., per a fer magatzem amb exposició de mobles 

de cuina, a Av. Eduard Toldrà, 113 (exp. 000676/2016-OBR) 
2. Sol·licitud presentada per M. S. U., per col·locar suro projectat de color blanc a la 

façana, a C. Magdalena Miró, 14 (exp.001267/2016-OBR) 
3. Sol·licitud presentada per ESPEBE 12, SL per a fer instal·lació d’una caseta de 

venda per a la promoció d’habitatges, al C. Pere Jacas (exp. 000103/2017-OBR) 
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. PARQUING C. ESTUDIS, 18, per 

col·locar canal de desguàs a l’entrada del pàrquing, a C. Estudis, 18-20 
(exp.000118/2017-OBR) 

5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. CANARIES, 19-21, per a fer rampa al 
vestíbul de la comunitat, al C. Canàries, 19-21 (exp.000121/2017-OBR) 

6. Sol·licitud presentada per M. D. C. LL. M., per a enderrocar escales i interior del 
local, a la Rbla. Principal, 88-90 (exp.000152/2017-OBR) 

7. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JARDI, 76, per a substituir parcialment 
pati interior, a C. Jardí, 76 (exp.000160/2017-OBR) 

8. Sol·licitud presentada per J. G. G., per a canviar paviment a la ronda Mar 
Mediterrània, 6A. (165/2017) 

9. Sol·licitud presentada per RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, per a 
instal·lar tendals a la façana i pèrgoles amb tendals a la terrassa, a Av. Eduard 
Toldrà, 22 (exp.000187/2017-OBR) 

10. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. LLIBERTAT, 3, per a pintar paret 
mitgera amb pintura per impermeabilitzant i reparar el baixant del pati de llums de 
la comunitat amb bastida penjada i arnesos, a C. Llibertat, 3 (exp.000190/2017-
OBR) 

11. Sol·licitud presentada per M. T. N. M., per a talar l’arbre del jardí de l’habitatge, a 
C. Isaac Peral, 8 (exp.000204/2017-OBR) 

12. Sol·licitud presentada per INSTALACIONES FERTUB, SL, per a reparar canonada 
del clavegueram del l’edifici plurifamiliar al carrer Avel·lí Artís Gener “Tisner”, 3 
(207/2017) 

13. Sol·licitud presentada per M. G. B. C., per a rehabilitar la teulada de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, a C. Església, 20 (exp.000210/2017-OBR) 

14. Sol·licitud presentada per J. J. G. M., per a netejar i pintar local sense modificació 
ni nova distribució del local, a C. Llibertat,  118 Bxs 01 (exp.000211/2017-OBR) 

15. Sol·licitud presentada per  EL OUTLET DE LA TELE, SL, per a instal·lar rètol en 
local comercial, a Av. Francesc Macià, 88 (exp.000215/2017-OBR) 
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16. Sol·licitud presentada per CONSORCI SANITARI DEL GARRAF, per a fer 
reparació puntual i d’urgència del tram de la muralla carlina del complex dels 
Josepets, al carrer Sant Josep, 21-23 (263/2017-OBR) 

17. Sol·licitud presentada per ORANGE ESPAGNE, SAU, per a fer obres per a 
canalitzar fibra òptica a la Rbla. Salvador Samà, 47, C. Havana, 16 i Pl. Soler 
Carbonell, 25 (exp.001157/2016-OBR) 

18. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA, per a obrir rasa en vorera de 21m per 
xarxa de baixa tensió, a C. Caputxins, 11 (exp.000194/2017-OBR) 

19. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir cata 
de 1x0,6x0,6M per anul·lar una escomesa existent per seguretat, a la Rbla. 
Principal, 96 (exp.000195/2017-OBR) 

20. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir rasa 
de 2x1x1M per substituir escomesa, a Rbla. Castell, 71 (exp.000197/2017-OBR) 

 
Obres d’adequació de locals comercials 
 
1. Sol·licitud presentada per BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSORIES, SL, per 

reformar local comercial, a Rbla. Principal, 88 Bxs. (exp.001240/2016-OBR) 
2. Sol·licitud presentada per M. T. G. S., per a remodelar aparadors i adequar espais 

interiors de la botiga i canviar la il·luminació led, a C. Caputxins, 7. 
(exp.000200/2017-OBR) 

3. Sol·licitud presentada per JUNULANAMA, SCP per a obrir una passaplats, tancar 
la barra i canviar el rètol del local destinat a restaurant, a la plaça Soler i Carbonell, 
17. (85/2017) 

 
35. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170314 
 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per M. A. C. R., per a primera ocupació de la 

rehabilitació de l’edifici plurifamiliar de PB+2PP, situat a la plaça Llarga, 10 
(23/2017) 

2. Comunicació presentada per J. V. G. per a primera ocupació parcial de la 
reforma de l’edifici, que inclou l’habitatge baixos 1a. un local de la planta baixa i 
un local de la primera planta, al carrer del Mig, 24. (115/2017 // 65/2016) 

 
Obres menors 
 
3. Comunicació presentada per M. P. V., per a tapiar una porta i reformar la cuina al 

carrer Aigua, 160, 4t.1a.(105/2017)  
4. Comunicació presentada per J. J. N., per a reformar la cuina al carrer Alexandre 

de Cabanyes, 23. (111/2017) 
5. Comunicació presentada per M. P. S., per a reformar la cuina al carrer Manuel 

de Cabanyes, 14 1r.2a. (113/2017) 
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6. Comunicació presentada per E. V. S., per a canviar paviment a la pujada del Far 
de Sant Cristòfol, 29 (136/2017) 

7. Comunicació presentada per D. C. G., per a reformar bany i cuina al carrer 
Fassina, 9  3r.3a. (149/2017) 

8. Comunicació presentada per M. M. B., per a reparar la cuina el bany i goteres al 
carrer Manuel Tomàs, 34 (153/2017) 

9. Comunicació presentada per A. B. J., per a reparar instal·lació elèctrica al carrer 
Joan Ricart, 8  bx.2a. (156/2017) 

10. Comunicació presentada per J. L. R., per a reformar interior de cuina i bany al 
carrer Doctor Zamenhof, 49 2n. B. (159/2017) 

11. Comunicació presentada per PAREDES CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, 
per a instal·lar màquina d’aire condicionat al terrat. (162/2017) 

12. Comunicació presentada per G. S. B., per a reformar bany amb rajoles i 
sanitaris, al carrer Economia, 37 (164/2017) 

13. Comunicació presentada per A. O. S., per a canviar instal·lació del bany al carrer 
Josep Coroleu, 33 3r.2a. (166/2017) 

14. Comunicació presentada per C. M., per a reformar bany a l’avinguda Eduard 
Toldrà, 37D  1r.1a. (167/2017) 

15. Comunicació presentada per P. R. C., per a canviar banyera per plat de dutxa al 
passeig del Carme, 7  3r.2a. (169/2017) 

16. Comunicació presentada per J. A. B. M., per a canviar fusteria d’alumini a la 
rambla Lluís Companys, 15A. (171/2017) 

17. Comunicació presentada per M. D. M. G., per a reformar bany, cuina i safareig, a 
la plaça Cal Ganeta, 4  1r.2a.(172/2017) 

18. Comunicació presentada per A. O. G., per a reformar bany al carrer Bruc 58 A 
bxs. 2a. (177/2017) 

19. Comunicació presentada per J. C. C. D., per a reformar bany i cuina al carrer 
Bruc, 13 1r.2a. (180/207) 

20. Comunicació presentada per J. M. P. S., per a canviar rajoles de bany i cuina a 
la plaça Catalunya, 8-9  1r 1a. (181/2017) 

21. Comunicació presentada per MIMA TU CASA, SL, per a reformar banys a 
l’avinguda Jaume Balmes, 17-19  3r.4a. (183/2017)  

22. Comunicació presentada per V. R. V., per a fer canviar de banyera per plat de 
dutxa a la plaça Franciscans, 7 (186/2017) 

23. Comunicació presentada per M. T. S., per a reformar el bany al carrer Aigua, 152 
2n.1a. (188/2017) 

24. Comunicació presentada per J. H. H., per a reconstruir tanca al carrer Mas 
Palau, 17 (198/2017) 

25. Comunicació presentada per C. V. J., per a reformar el bany al carrer Cristòfol 
Raventós, 16  5è 1a. (199/2017) 

26. Comunicació presentada per S. S. L., per a canviar rajoles de cuina i dos banys, 
al carrer Abat Escarré, 17 (202/2017) 

27. Comunicació presentada per E. C. R., per a reformar  bany i cuina i pintar a la 
plaça Lledoners, 5 bis.  (208/2017) 

28. Comunicació presentada per R. G. V., per a reformar bany i cuina al carrer Josep 
Coroleu, 128 6è 2a. (209/2017) 

 
ACTIVITATS 
Declaracions responsables d’obertura 
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1. Declaració responsable d’obertura presentada per M. A. D. M., per instal·lar una 
activitat d’arranjament de roba a la plaça Soler i Carbonell, 24 bxs. 01. (445/16)  

 
2. Declaració responsable d’obertura presentada per SOHO BY BMF, SL per 

instal·lar una activitat de venda de roba i complements al carrer llibertat 5 bxs. 1. 
(exp. act 51/2017) 

 
3. Declaració responsable d’obertura presentada per NAGIYAL, SL, per instal·lar 

una botiga d’autoservei d’alimentació a la plaça Fàbrica Nova, 2 bxs. 02. (33/17) 
 
Comunicació prèvia d’obertura. Llei 16/15. 
 
1. Comunicació prèvia presentada per BAWALI 2005, SL per instal·lar un 

supermercat amb forn de pa al carrer Sant Joaquim, 21. (435/16)  
 
Comunicació prèvia d’obertura. Llei 16/15. Activitat existent  
 
1. Comunicació prèvia presentada per D. B. G. (soci de la societat anterior) per 

exercir l’activitat existent de magatzem de distribució d’articles de segona ma 
situada al carrer Albert Ferrer i Soler, 4. (49/17)  

 
Comunicació prèvia d’obertura d’activitats de restauració. Activitat existent. Llei 16/15. 
 
1. Comunicació prèvia presentada per J. C. U. S. per exercir l’activitat existent de 

bar restaurant al carrer Josep Coroleu, 42 bxs. (37/17) Es dona compte de la 
Comunicació prèvia presentada.  

 
2. Comunicació prèvia presentada per A. B. per exercir l’activitat existent de bar 

restaurant al carrer Bailen, 25 bxs. 01. (450/16) Es dona compte de la 
Comunicació prèvia presentada.  

 
3. Comunicació prèvia presentada per A. E. per exercir l’activitat existent de bar 

restaurant al carrer Forn de Vidre, 19 bxs. 01. (421/16) Es dona compte de la 
Comunicació prèvia presentada.  

 
Comunicació prèvia d’obertura d’activitats de restauració. Llei 16/15. Canvi de nom 
 
1. Comunicació prèvia presentada per F. J. A. A., per canviar de nom el bar situat a 

la plaça Agermanament, 5 bxs. 04. (40/17 
 
2. Comunicació prèvia presentada per MD MOHIBUL HASAN KHAN, per canviar de 

nom el bar situat a l’avinguda Francesc Macià, 115. (341/16)  
 
3. Comunicació prèvia presentada per R. I. C., per canviar de nom el bar situat al 

carrer Manuel Tomàs, 37. (43/17)  
 
4. Comunicació prèvia presentada per A. O. A., per canviar de nom el bar situat a 

l’avinguda Francesc Macià, 119. (3/17)  
 
Comunicació prèvia d’obertura. Activitats LPCAA. Activitat existent 
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1. Comunicació prèvia presentada per S. B. E. S., per exercir l’activitat existent 
d’elaboració i venda de menjars per emportar situada carrer Fruita, 1 bxs. 02. 
(1/17).  

 
 
36. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 A 

FAVOR DE GRUPMAS EDIFICACIÓ SL PER OBRES D’ADEQUACIÓ PARCIAL 
EDIFICI ANNEX A LA CASA CONSISTORIAL. FASE I. EXP. NÚM. 39/2015-
PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a treballs efectuats el 
mes de gener de 2017, a favor de l’empresa GRUPMAS EDIFICACIÓ,SL.  amb NIF  B 
64522790 per les obres del projecte “Adequació parcial de l’edifici annex a la Casa 
Consistorial. Fase I” corresponent a la factura núm.0002 0000022006, per import de 
quaranta cinc mil set-cents quinze euros amb seixanta-tres cèntims (45.715,63 €)  més  
nou mil sis-cents euros amb vint-i-vuit cèntims (9.600,28 €) corresponent al 21 per cent 
de l’IVA, fa un import total de cinquanta-cinc mil tres-cents quinze euros amb noranta-
un  cèntims  (55.315,91€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,1522,62207  del 
vigent Pressupost Municipal.” 
 
 
Punt a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
37. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000146/2016-UES A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER TINENÇA 
DE TRES GOSSOS CONSIDERATS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA, 
SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, QUE CAUSEN 
MOLÈSTIES PER LLADRUCS AL VEÏNAT, EN DATA 02/08/2016. EXP. NÚM. 
000146/2016-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular DNI XXXX, la sanció de multa de mil cinc-
cents un euros (1.501-€) per cada un dels tres gossos, per infracció de l’article 27 de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals, per un total de quatre mil cinc-cents tres 
euros (4.503-€). 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de tres cents 
cinquanta euros (350-€), per infracció de l’article 12.1 de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals. 
 
Per tant, el total de les sancions és de quatre mil vuit-cents cinquanta-tres euros 
(4.853-€). 
 
TERCER. NOTIFICAR al responsable que es pot acollir a la substitució de la sanció 
per infracció de l’article 12.1 (molèsties al veïnat per lladrucs dels gossos), per 
mesures educatives i/o en benefici de la comunitat, mitjançant les activitats 
compromeses i guiades pel Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
QUART. REQUERIR a la persona titular DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que 
conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
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. 
 
 

URGÈNCIA 
 

POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA 
 
 

38. ESCOLES MUNICIPALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS 
(EMAiD i ECMM), PER L’ANY 2017. EXP. NÚM. 000001/2017-ESMU. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
“PRIMER- S’acorda fer efectiu a JOAN TORT MARTÍ, secretari acadèmic habilitat de 
l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY (EMAiD), la quantitat de VINT MIL EUROS 
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(20.000,00 €), per poder atendre les despeses de pagaments a justificar del centre de 
l’any 2017. 
 
SEGON- S’acorda fer efectiu a CARLES ROBERT BASSA, secretari acadèmic 
habilitat de l’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT (ECMM), la quantitat de DEU MIL EUROS (10.000,00 €), per poder 
atendre les despeses dels pagaments a justificar del centre de l’any 2017. 
 
TERCER- Aquestes quantitats, que engloben els conceptes de funcionament i 
manteniment per a la compra de materials fungibles, anirà a càrrec de la partida 
32,3201,21201 Manteniment escoles municipals del pressupost ordinari de despeses.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.30 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                                 Josep Gomariz Meseguer       
 


