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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 24 DE MAIG DE 2019 

 
Acta núm. 20 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 10.00 hores del dia 24 de maig de 2019, sota la 
presidència de la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, es reuneixen a la sala de 
sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBA PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
F.XAVIER SERRA ALBET 

   
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ  (Comunicació), 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 14 DE 

MAIG DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 14 de maig 
de 2019 
 

2. PATRIMONI. APROVAR L’ALIENACIÓ MITJANÇANT PERMUTA DE 
DETERMINADES FINQUES MUNICIPALS UBICADES AL SECTOR DE LA 
MASIA D’EN BARRERES II. NÚM. EXP. 5/2019/EPAT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’alienació mitjançant permuta de les finques municipals 
referenciades com a finques registrals 62424 i 62425 del Registre de la Propietat núm. 
2 de Vilanova i la Geltrú, situades a l’àmbit de la Masia d’en Barreres II, amb les finques 
propietat de Cel Urbà SL, corresponents a les finques registrals 62434, 62436, i 62437 
del Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, situades també a l’àmbit de 
la Masia d’en Barreres II, amb una compensació econòmica complementària a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de DOS CENTS VINT-I-SET MIL SIS-CENTS 
QUARANTA UN EUROS AMB NORANTA QUATRE CÈNTIMS (227.641,94 €). 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde/ssa a signar en representació de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú tots els documents públics i privats que calguin per executar l’anterior acord.  
 
El document públic en què consti aquesta permuta haurà de fer constar, entre d’altres 
requeriments legals i reglamentaris, les condicions resolutòries i requisits previstos a 
l’article 170 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.   
 
Les despeses d’escripturació i inscripcions registrals derivades d’aquesta permuta 
aniran a càrrec de l’entitat Cel Urbà, SL.  
 
TERCER.- Disposar que els béns immobles adquirits per l’Ajuntament en virtut 
d’aquesta permuta restin incorporats al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge i, en 
conseqüència, el seu destí o el destí dels recursos econòmics que s’obtinguin de la seva 
possible alienació s’emmarquin dins l’establert a l’art. 224 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), en relació a l’art. 223.2 
d’aquest mateix Reglament, adequant-se a les finalitats que li corresponen, d’acord amb 
el que estableix l’article 160.5 i 164 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, segons modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; en endavant, TRLUC). 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat Cel Urbà, SL i requerir-lo a comparèixer 
davant el notari que li sigui designat per atorgar la corresponent escriptura pública, amb 
l’aportació al mateix temps del títol de propietat i fent lliurament de la possessió dels 
béns permutats a aquest Ajuntament.   
 
CINQUÈ.- Traslladar a la Direcció General d’Administració Local – Subdirecció General 
d’Assistència Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya certificació d’aquest acord, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS 
MUSEUS DE L’ESPAI FAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. 
EXP. 000001/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a LAVOLA 1981, S.A.U., amb NIF A58635269, el contracte  de 
serveis d’atenció al públic, realització de tallers educatius i visites als museus de l’Espai 
Far del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any, des de l’1 de juny de 
2019 al 31 de maig de 2020, amb la possibilitat de 3 pròrrogues d’un any cadascuna 
d’elles, per un import anual de 47.935,00,-€ més 10.066,35,-€ que corresponen al 21% 
d’IVA, que fan un total de 58.001,35,-€ (CINQUANTA-VUIT MIL UN EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.3330.2260908  Espai Far i Patrimoni del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2019, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de juny 
de 2019 és de 33.834,12,-€. 
 
La quantitat prevista pel 2020 serà de 24.167,23,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a LAVOLA 1981, S.A.U i assenyalar que d’acord amb 
allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix s'haurà de produir en el 
termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 29 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, a la Cap de Servei de Cultura. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU I EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ. NÚM. 
EXP. 000021/2019-CONT  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació de serveis per a la redacció del Programa de Participació 
Ciutadana de l’Avanç del POUM de Vilanova i la Geltrú, el desenvolupament del procés 
participatiu i el desenvolupament de les accions de comunicació i difusió. 
 
Segon.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, 
per un període de 2 anys, amb un pressupost base de licitació total de 30.000,00€, més 
6.300,00 € d’IVA al 21%, que fan un total de 36.300,00 € 
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 0692432269904 del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2019 serà de 12.000,-€  més 2.520,-€  que corresponen al 21% 
d’IVA, i fan un total de 14.520,-€. 
 
La quantitat prevista pel 2020 serà de 18.000,-€ més 3.780,- que corresponen al 21% 
d’IVA, i fan un total de 21.780,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
Quart.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

5. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ PER A L’AUTORITZACIÓ 
D’ÚS PRIVATIU SENSE TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC: 
BAR SITUAT A L’EDIFICI DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ISAAC 
GÁLVEZ AMB ADREÇA A LA RONDA IBÉRICA, 66. NÚM. EXP. 000008/2019-
CONT 

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

ACORDS  
 
“PRIMER.- Adjudicar a la Sra. V. M. B., amb NIF XXXXXX l’autorització d’ús privatiu 
sense transformació d’un espai de domini públic: bar situat a l’edifici del Complex 
Municipal Esportiu Isaac Gálvez, amb adreça a la Ronda Ibèrica 66, de Vilanova i la 
Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb un 
cànon anual de 4.200,00€, (QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS) sobre el que no 
s’aplica l’IVA. 
 
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a V. M. B., perquè formalitzi 
l’autorització.  
 
QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització de l’autorització al Perfil del Contractant. 
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CINQUÈ.- Aprovar la minuta de la  corresponent autorització  que s’adjunta com a Annex 
1. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
6. CONTRACTACIÓ.  ACORDAR  L’INICI DE L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE 

DE SERVEIS PELS ESPECTACLES PIROTÈCNICS DE LA FESTA MAJOR DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000022/2019-CONT 

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

 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació de serveis per l’espectacle 
pirotècnic de la festa major  de Vilanova i la Geltrú.. 
 
Segon.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156.6 de la LCSP, 
per un període d´1 any, amb un pressupost base de licitació de 20.661,16 euros, més 
4.338,84 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 25.000 € (VINT-I-CINC MIL 
EUROS). 
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3380.2260904 (Cultura Popular i Tradicional) 
del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

7. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A 
L’AUTORITZACIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ 
DEL BAR I SERVEI DE VENDING DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS 
AMB ADREÇA A LA PL. DE LES CASERNES, S/N. NÚM. EXP. 000023/2019-
CONT 

 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia 
 
8. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER  A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS 
SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (XARXA DE CENTRES OBERTS) 
DE  VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000020/2019-CONT 

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

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques per a la contractació dels serveis per a l’organització 
i gestió dels serveis d’atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
d’acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP,  per un període  de dos cursos des de la 
data d’adjudicació del contracte, prorrogable anualment fins a 2 cursos més, amb un 
pressupost base de licitació pels 2 cursos és de 614.798,00 €, més 129.107,58 €, 
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 743.905,58 € (SET-CENTS QUARANTA-
TRES MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
                                                                                                                                   
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà   amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 09.3278.2269901 i 
35.2313.48003 del pressupost vigent.  
                                       
Per als exercicis econòmics següents que afectin la durada del contracte es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
La quantitat prevista pel 2019, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 
d’octubre de 2019 és de 101.441,67 € (IVA inclòs) (3 mesos) amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 
- 09.3278.2269901:  28.600,00 € 
- 35.2323.48003.:     72.841,67 € 
 
La quantitat prevista pel 2020 és de 371.952,79 € (IVA inclòs) (11 mesos) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901. 
 
La quantitat prevista pel 2021 és de 270.511,12 € (IVA inclòs) (8 mesos, fins el 30 de 
setembre de 2021) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901. 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat 
i    suficient. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el DOUE i en el Perfil del Contractant.”. 
 
9. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE L’ENLLUMENAT 
ORNAMENTAL NADALENC DEL MUNICIPI. NÚM. EXP. 000013/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte del subministrament, mitjançant lloguer, de l’enllumenat 
ornamental nadalenc del municipi de Vilanova i la Geltrú a l’empresa CIMCAT SERVEIS, 
SL., per un període d’un any, prorrogable per 3 anys més per períodes anuals i amb un 
pressupost base de licitació anual de 13.120,- €, més 2.775,20,- €, corresponent al 21% 
d’IVA, que fan un total de 15.875,20 € (QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANT CINC 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4320.2260201 del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora per tal que formalitzi el contracte 
en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i comunicar la 
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 32 del Plec de 
clàusules administratives particulars a la Cap de Servei de Promoció Econòmica. 
 
SISÈ.- Aprovar les minutes del corresponent contracte que s’adjunten com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER JARDÍ AMB CARRER JOAN LLAVERIAS, EL DIA 15 
DE SETEMBRE DE 2017.  IMPORT: SENSE ESPECIFICAR.  NÚM .EXP. 
000117/2017-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial  
formulada per la senyora XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 



 
 

8 
 
 
 
 

11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 129, PEL MAL ESTAT D’UNA 
RAJOLA, EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2017.  IMPORT: SENSE 
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000118/2017-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.   
 
12. 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 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 17/12/2018. NÚM. EXP. 
000618/2018-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.”. 
 

13. 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 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 12/12/2018. NÚM. EXP. 
000619/2018-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. 
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SEGON: 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. 
 
TERCER:  REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
14. 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 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 10/12/2018. NÚM. EXP. 
000620/2018-UES 

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

ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil dos 
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1501 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 39 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER DUR A 
TERME L’ACTIVITAT DE CRIA I VENDA DE GOSSOS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA, SEGONS INFORME DEL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT,  EN DATA 0407/01/2019. NÚM. EXP. 000010/2019-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 39 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. RATIFICAR aquest Acord en la propera Comissió Informativa de Territori i 
Espai Urbà.” 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

16. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA 
DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I ESTIMAR PARCIALMENT LES 
AL·LEGACIONS PER HAVER ATÈS EL REQUERIMENT TOT I QUE NO EN EL 
TERMINI PERTINENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS 
INFORME DE DATA 11/01/2019. NÚM. EXP. 000024/2019-UES 

 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia. 
 
 
17. 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 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 20/01/2019. NÚM. EXP. 
000046/2019-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. 
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

18. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER 
ACREDITAR LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER SATISFER LES SEVES 
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA EN DATA  02/12/2018. 
NÚM. EXP. 000613/2018-UES 

 

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

ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

19. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER 
ACREDITAR QUE EL TITULAR PATEIX DEMÈNCIA DEGENERATIVA QUE 
AFECTA  LES SEVES TASQUES DIÀRIES, EN DATA  10/12/2018. NÚM. EXP. 
000621/2018-UES 

 

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

ACORD: 
 
PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular  del 
DNI XXXXXX, en representació de la persona titular del DNI XXXXXX. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient administratiu sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

20. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA 
VIA PÚBLICA, EN DATA 06/10/2018. NÚM. EXP. 000522/2018-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 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 la interessada, 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.”. 
 

21. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL NIE XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA 
DE CIVISME, DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES ESCOMBRARIES I UNA 
CAIXA AL COSTAT D’UNA PAPERERA, EN DATA 20/09/2018. NÚM. EXP. 
000011/2019-UES. 

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

ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIF 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 NIF 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 interessada, 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 
 
22. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/15.  NÚM. EXP. 51/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/15 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/15 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
23. COMPRES I SERVEIS GENERALS. ENCARREGAR A LA UTE “GIRCOPI SL-

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA”., AMB NIF U67273987, EL 
SUBMINISTRAMENT DE SET EQUIPS D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT DESTINATS ALS SERVEIS MUNICIPALS. NÚM. EXP. 
889/2019/ECOM 

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

 
ACORD 
 
PRIMER. Encarregar a la UTE “GIRCOPI SL-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA”., amb 
NIF U67273987, el subministrament de SET equips d’impressió en la modalitat 
d’arrendament destinats als serveis municipals relacionats i segons es detalla a 
continuació: 
 
LOT 3: HP E60055dn. B/N. A4. Impressora làser 
Preu lloguer: 5,00 €/mes 
Preu pàgina b/n: 0,0060€ 
 
LOT 4: HP E62555dn. B/N. A4. MFP làser 
Preu lloguer:12,00€/mes 
Preu pàgina b/n: 0,0060€ 
 
LOT 6: HP E72525dn B/N. A3. MFP làser 
Preu lloguer: 20,00€ 
Preu pàgina b/n: 0,0040€ 
 
LOT 7: HP E77822dn.COLOR A3. MFP làser 
Preu lloguer: 20,00€ 
Preu pàgina b/n: 0,0030€ 
Preu pàgina color: 0,0400€ 
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L’inici del contracte es preveu el 01 de juliol de 2019 
 
Partides de càrrec: 
 

DEPARTAMENT LOTS PARTIDA DE CÀRREC 
POLICIA LOCAL Lot 6 Manteniments i subministraments 05.1320.2219900 

SERVEIS SOCIALS Lot 7 
Lot 6 
Lot 6 

Manteniment instal·lacions i equipaments 35.2310.2120000   

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COM. 

Lot 7 Manteniment equips informàtics 21.9204.21601 

OF. ATENCIÓ CIUTADÀ Lot 3 Despeses OAC 22.9250.2200001 

INTERSINDICAL Lot 4 Despeses Comitè de Personal 04.9202.2260600 
 
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 
“GIRCOPI SL-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA”.”. 
 
TRESORERIA 
 
24. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU 2018 

(NIVELL DE RENDA). NÚM. EXP. 410/2019-ESUB. 
 

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

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 294,13 Euros, per ajuts al pagament de 
l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) previstos a l’apartat A).a) de la Base 
Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 
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Nº Nom NIF Import 
1 C. L., C. XXXXXX 86,38 
2 E. I., E. XXXXXX 207,75 
   294,13 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
25. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXEN 

2018. NÚM. EXP. 411/2019-ESUB. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.436,20 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats de l’exercici 2018, previstos a 
l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 
de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
d’octubre de 2018: 

Nº Nom NIF Import 
1 ALBA I NOYA ASSOCIATS,SL B64424047 855,00 
2 C. M.Z, F. XXXXXX 177,60 
3 ENTIDAD CERVESERIA REMS E66806027 411,60 
4 RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL B65851891 537,60 
5 RESTAURADORES 2, SL B61827531 137,10 
6 RESTAURADORES 2, SL B61827531 156,90 
7 SPA PRECONLAB, SL B64260185 49,10 
8 VIGLO, SL B59163410 111,30 
   2.436,20 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
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la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

26. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU 2018 
(EXPLOTACIONS AGRÀRIES). NÚM. EXP.  412/2019-ESUB. 

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

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 4.927,74 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (Explotacions agràries)  previstos a l’apartat 
B).a).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en 
els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 
2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 
2017: 

Nº Nom NIF Import 
1 B. B.T, F. C. XXXXXX 52,14 
2 PEDRO ALBA E HIJOS, SL B58030206 4.875,60 
      4.927,74 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 
(Subvencions Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
27. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR RECURS REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD 

DE JGL DE 09-04-2019,  CONCESSIÓ SUBVENCIÓ TXED 2018. NÚM. EXP. 
413/2019-ESUB 

 

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

ACORD 

1. Estima els Recursos de Reposició presentats contra el trasllat dels Acords de la 
Junta de Govern Local de 27 de març de 2018 que van reconèixer diferents 
Subvencions previstes a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 
de juliol de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, 
i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre 
de 2018, i aprovar les Subvencions complementàries següents (una vegada 
descomptades les quantitats ja ingressades), per import total de 548,80 Euros: 
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Nom NIF Ajut Import 
C.,Y. XXXXXX B).g) 548,80 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
28. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR  SUBVENCIONS ALS TRIBUTS 

MUNICIPALS 2018. NÚM. EXP. 414/2019-ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

1. Desestimar les sol·licituds d’ajuts al pagament de tributs municipals previstos a les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018, perquè no es compleixen la totalitat 
dels requisits establerts: 

Nº Beneficiari NIF (1) (2) 
1 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
2 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
3 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
4 XXXXXX XXXXXX B).h).1 B) 
5 XXXXXX XXXXXX A).b) B) 
6 XXXXXX XXXXXX B).e).2 C) 
7 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
9 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 

10 XXXXXX XXXXXX A).c) D) 
11 XXXXXX XXXXXX B).h).3 K) 
12 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
13 XXXXXX XXXXXX A).c) D) 
14 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
15 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
16 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
8 XXXXXX XXXXXX B).h).1 B) 

17 XXXXXX XXXXXX B).d) K) 
18 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
19 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
20 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
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21 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
22 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
23 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
24 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
25 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
26 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
27 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
28 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
29 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
30 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
31 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
32 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
33 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
34 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
35 XXXXXX XXXXXX B).e).1 C) 
36 XXXXXX XXXXXX B).e).2 K) 
37 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
38 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
39 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
40 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
41 XXXXXX XXXXXX B).h).3 H) 
42 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
43 XXXXXX XXXXXX B).d) H) 
44 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
45 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
46 XXXXXX XXXXXX B).h).1 A) 
47 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
48 XXXXXX XXXXXX B).h).3 H) 
49 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
50 XXXXXX XXXXXX B).b) H) 
51 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
52 XXXXXX XXXXXX A).a) H) 
53 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
54 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
55 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
56 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
57 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
58 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
59 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
60 XXXXXX XXXXXX B).f).3 C) 
61 XXXXXX XXXXXX A).a) C) 
62 XXXXXX XXXXXX B).d) H) 
63 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
64 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
65 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
66 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
67 XXXXXX XXXXXX B).b) H) 
68 XXXXXX XXXXXX B).h).1 B) 
69 XXXXXX XXXXXX B).e).2 K) 
70 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
71 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
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72 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
73 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
74 XXXXXX XXXXXX A).a) G) 
75 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
76 XXXXXX XXXXXX A).c) B) 
77 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
78 XXXXXX XXXXXX B).h).3 H) 
79 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
80 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
81 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
83 XXXXXX XXXXXX A).a) D) 
82 XXXXXX XXXXXX A).c) F) 
84 XXXXXX XXXXXX B).f).1 C) 
85 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
86 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
87 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
88 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
89 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
90 XXXXXX XXXXXX A).a) C) 
91 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
92 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
93 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
94 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
95 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
96 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
97 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
98 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
99 XXXXXX XXXXXX B).e).1 C) 

100 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
102 XXXXXX XXXXXX A).c) B) 
101 XXXXXX XXXXXX A).a) C) 
103 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
104 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
105 XXXXXX XXXXXX A).a) G) 
106 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
107 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
108 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
109 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
110 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
111 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
112 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
113 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
114 XXXXXX XXXXXX A).c) D) 
115 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
116 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
117 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
118 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
119 XXXXXX XXXXXX B).e).1 K) 
120 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
121 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
122 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 



 
 

20 
 
 
 
 

123 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
124 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
125 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
126 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
127 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
128 XXXXXX XXXXXX B).b) K) 
129 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
130 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
131 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
132 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
133 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
134 XXXXXX XXXXXX A).a) B) 
135 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
136 XXXXXX XXXXXX B).h).3 H) 
137 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
138 XXXXXX XXXXXX B).e).1 H) 
139 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
141 XXXXXX XXXXXX A).c) E) 
140 XXXXXX XXXXXX A).a) E) 
142 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
143 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
144 XXXXXX XXXXXX A).a) C) 
145 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
146 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
147 XXXXXX XXXXXX B).d) H) 
148 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
149 XXXXXX XXXXXX B).h).2 I) 
150 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
151 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
152 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
153 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
154 XXXXXX XXXXXX A).a) C) 
155 XXXXXX XXXXXX A).c) D) 
156 XXXXXX XXXXXX B).h).3 H) 
157 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
158 XXXXXX XXXXXX B).e).1 J) 
159 XXXXXX XXXXXX A).a) F) 
160 XXXXXX XXXXXX B).h).3 C) 
161 XXXXXX XXXXXX B).h).3 H) 

(1) Identificador tipus sol·licitud 
(2) Lletra dels requisits que no compleix la sol·licitud 

 

2. Notificar el present acord als interessats. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

29. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DENEGAR SUBVENCIÓ ICIO-TXUR (REHABILITACIÓ 
FAÇANA). NÚM. EXP.  69/2019-ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Desestimar la sol·licitud de de N. C. B.L, amb NIF XXXXXX, en representació de la 
COM.PROP.C. ESCULL 2, CIF H59411694, de concessió de subvenció de la quota de 
l’Impost sobre Construccions i la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats 
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, per la rehabilitació de la façana del 
carrer Escull 2. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre 
situacions especials, per a l’exercici 2017, establien ajuts pel pagament de l’Impost 
sobre Construccions i la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats 
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient als subjectes passius  per la realització 
d’obres de reparació, neteja i pintat de les façanes de l’edifici. 
 

2. En la Convocatòria 2017, aprovada per Junta de Govern Local de 23 de maig de 2017 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017, per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, es disposava que els ajuts s’havien de 
sol·licitar un mes següent a la data de presentació de l’expedient d’obres o activitats. 

Conclusions: 
 
A la vista del que s’ha exposat, s’informa que és procedent desestimar la sol·licitud de  
de N. C. B., amb NIF XXXXXX, en representació de la COM.PROP.C. ESCULL 2,  CIF 
H59411694, de concessió de subvenció de la quota de l’Impost sobre Construccions i la 
Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública 
i medi ambient, per la rehabilitació de  la façana del carrer Escull 2.”. 
 
30. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR  EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE RECTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ 
DE L’IIVTNU  NÚMERO 202483589. NÚM. EXP. 470/2019-EGES 

 
La Junta de Govern Local por unanimidad de sus asistentes adopta el sigüiente: 

 
ACUERDO 
 
“Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por N. L. I.en nombre de R. M. M., 
con NIF XXXXXX, contra el decreto de fecha 28 de marzo de 2019 que desestimaba la 
rectificación y devolución de parte de la autoliquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, número 202483589. 
 
31. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR  EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’IIVTNU I 
L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ TRIBUTÀRIA. 
NÚMEROS 202620214 I 202620213. NÚM. EXP. 654/2019-EGES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra la liquidació provisional 
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i l’acord 
d’imposició de sanció per infracció tributària en relació a la transmissió per causa de 
mort, en data 28-01-2015, de les finques del carrer de l’ Aigua 115-117  05  01 i carrer 
Sant Magí 32.  
 
SEGON. Adjuntar, a la present resolució, les liquidacions corresponents per al seu 
pagament. “. 
 
32. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL 

REQUERIMENT DE PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE L’IIVTNU NÚMERO 
202486038. NÚM. EXP. .001002/2018-GES 

 

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

 
ACORD 
 
“Estimar el Recurs de Reposició contra la liquidació de l’IIVTNU i procedir a l’anul·lació 
de l’autoliquidació número 202486038 així com de la sanció imposada, per import 
3.597,25€ de principal i 1.259,04€ de sanció, en total 4.856,29€.”. 

33. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR PARCIALMENT  EL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DE DATA 15-10-2018, 
CONCESSIÓ FRACCIONAMENT A 36 MESOS. DENEGACIÓ D’ANUL·LACIÓ 
DE LA SANCIÓ I DEL RECÀRREC DE L’IIVTNU. NÚM. EXP. 001014/2018-GES 

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

 
ACORD 
 
“Estimar en part el Recurs de Reposició interposat per P. S. V., amb NIF XXXXXXX: 
 
a) Concedir un fraccionament del conjunt del deute exposat, que consta en els 
fonaments de dret, per un període de 36 mesos, amb l’acreditació d’interessos de 
demora. 
b) Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la sanció establerta de conformitat amb la 
normativa tributària així com del recàrrec per haver presentat l’autoliquidació fora de 
termini. 
 
Per formalitzar l’acord de fraccionament us haureu d’adreçar a l’Oficina Municipal de 
Recaptació.”. 
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34. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE L’IBIU DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA 
CADASTRAL 1429001CF9612N0001FK. NÚM. EXP. 679/2019/EGES 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Anul·lar la liquidació 202366795 de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, 
pels exercicis 2013 a 2016, ambdós inclosos, i per import total de 43.384,48 €, 
corresponent a la finca del nostre municipi LLETRA A SANTA LLÙCIA, 1 (Referència 
cadastral 1429001CF9612N0001FK). 
 
SEGON. Anul·lar el rebut 202661079 de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, exercici 
2019. 
 
TERCER. Notificar les noves liquidacions dels exercicis 2013 a 2019, ambdós inclosos, 
per les parcel·les LLETRA A SANTA LLÙCIA, 1 (Referència cadastral 
1429001CF9612N0001FK), LLETRA F SANTA LLÙCIA, 5 (1429021CF9612N0001WK) 
i LLETRA E SANTA LLÙCIA, 1 (1329801CF9612N0001IK), per correspondre a la 
totalitat de la superfície comprada mitjançant escriptura pública de 22 de novembre de 
2006, amb un import total acumulat de 40.309,16 € (30.789,43 + 3.190,78 + 6.328,95).  
El detall de les liquidacions es conté en els Fonaments Cinquè i Sisè de la present 
Resolució. 
 
Terminis de pagament 
 
Aquesta quantitat (40.309,16 €) Euros s’haurà d’ingressar dintre dels terminis següents 
a rebre’n la present notificació: 
 
a) Si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 del mes, fins al dia 20 del mes següent, o 
immediat hàbil posterior. 
b) Si la notificació es rep entre els dies 16 i l’últim del mes, fins al dia 5 del segon mes 
següent, o immediat hàbil posterior. 
 
Forma de pagament 
 
L’ingrés s’haurà de realitzar per qualsevol dels següents mitjans: 
- Xec bancari conformat a l’Oficina del Servei Municipal de Recaptació (carrer Col·legi 
34). 
- Mitjançant transferència (a nom d’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) al compte de 
Banc Sabadell IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530 
 
Conseqüències manca de pagament 
 
Transcorreguts el termini voluntari de pagament exposat es continuarà el procediment 
de constrenyiment amb meritació dels recàrrecs de constrenyiment i els interessos de 
demora legalment establerts.”. 
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RECURSOS HUMANS 
 
35. APROVAR EL PLA DE TREBALL PER LES ACTUACIONS A REALITZAR EN 

EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE 
L’OCUPABILITAT 2019 (2A EDICIÓ) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN 
LA MODALITAT DE SUPORT ALS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL. NÚM. EXP. 
511/2019/eAJT 

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

ACORD: 
 
“Primer.- Acceptar la concessió d’ajuts de la Diputació de Barcelona del “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició), en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, atorgat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  255.014,55€ 
pel 2019, codi XGL 19/X/272702. 
 
Tercer.- Aprovar el Pla de Treball per dur a termes les actuacions de millora de 
l’ocupabilitat  en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 
(2a Edició) de la Diputació de Barcelona, en la modalitat de suport als plans locals 
d’ocupació, que a continuació es detallen: 
a) Projecte de prorroga de programes endegats: prorrogar les contractacions 
derivades dels projectes de reforç administratiu a Serveis Socials i de la consergeria 
polivalent de Cultura, del  Pla Local d’Ocupació aprovat per la Junta de govern de 2 de 
gener de 2019, un cop esgotat el finançament del Programa Complementari de millora 
de l’ocupabilitat 2019-2020, per l’anualitat de 2019. Això suposarà finançar la prorroga 
dels contractes de treball d’1 de juny a 31 de desembre de 2019, que suposarà un cost 
aproximat de 44.816,37€.  
b) Projecte contractacions per implementar nous Programes en el marc dels Plans 
Locals d’Ocupació 2019: 
a. Adaptació a l’administració electrònica i digital per la ciutadania i els serveis 
municipals: l’objecte es facilitar l’accés a la ciutadania a l’administració electrònica 
mitjançant formació i assessorament, al mateix temps que s’impulsa la implementació 
dels expedients digitals ens els serveis municipals. Per dur a terme aquesta actuació 
caldrà la contractació de 10 Auxiliars Administratius/ves, de setembre a desembre de 
2019. El cost d’aquest programa serà aproximadament de 115.482,36€. 
b. Millora de la senyalització horitzontal pels accessos i  traçat de les zones de  
vianants i els carrils bici a la via pública: l’objecte es millorar els trams de vianants i 
carrils bici per fomentar i facilitar la convivència d’ambdues formes de circular per la 
ciutat. Per dur a terme aquesta actuació caldrà 5 Operaris i 2 Oficials pintors per la Unitat 
de Serveis Municipals, des de l’1 de setembre a 31 de desembre de 2019. El cost 
d’aquest programa serà aproximadament de 92.834,29€. 
 
En tot cas, les persones participants en el procés de selecció per les contractacions per 
implementar nous Programes en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2019,  hauran 
de formar part d’algun col·lectiu en situació de risc d’exclusió social següent: 
• Aturats de llarga durada de més de 45 anys en situació de vulnerabilitat. 
• Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i persones que no hi puguin 
accedir perquè no compleixin els requisits però que es troben segons el parer dels 
serveis socials competents en situació de risc d’exclusió. 
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• Persones amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que 
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 
• Dones que encapçales llars mono-marentals amb dificultats econòmiques i 
escassetat de xarxes familiars  i/o socials. 
• Dones en edat activa víctimes de maltractament i depenents econòmicament. 
 
Els requisits específics per cada lloc de treball es definiran en l’oferta de treball 
corresponent,  que es publicarà al web municipal www.vilanova.cat.  
 
 
Quart.- La viabilitat econòmica de les actuacions: 
- Els import dels sous, seguretat social, paga de productivitat i indemnització són 
les actuacions i despeses subvencionables per tant caldrà consignar la partida 
pressupostaria de l’ingrés de l’ajut en 255.014,55€, i consignar les partides 
pressupostàries de despeses en el mateix import i repartit de la forma següent:  
 
 

Accions a 
desenvolupar 

Perfils 
professionals Període 

Sou i salari, 
productivitat i 
indemnització 

Seguretat 
social 

Despeses 
subvencionades 

Despeses a 
càrrec 
Ajuntament 

Total 
Projecte 

Prorrogar: 
Consergeria 
Polivalent de 
Cultura  

1 Conserge 
E-14 

 

7 mesos 
(juny de 
2019 a 

desembre 
2019) 

 
15.314,40€ 

 
5.757,66€ 

21.072,06€ 0€ 21.072,06€ 

Prorrogar: Reforç 
administratiu de 
Serveis Socials 

1 Auxiliar 
Administratiu/va 

C2-16 

7 mesos 
(juny de 
2019 a 

desembre 
2019) 

 
17.345,34€ 

 
6.398,37€ 

23.743,71€ 0€ 23.743,71€ 

Contractació: 
Adaptació a 
l’Administració 
electrònica i 
digitalització  

10  Auxiliar 
Administració  

4 mesos 
(setembre 
de 2019 a 
desembre 

2019) 

 
87.156,5€ 

 
28.325,86€ 

115.482,36€ 0€ 115.482,36€ 

Contractació: 
Millora de voreres 
i accessos pels 
traçats de 
vianants i carrils 
bici 

2 Oficial 

4 mesos 
(setembre 
de 2019 a 
desembre 

2019) 

 
23.389,60€ 

 
8.771,10€ 

32.160,70€ 0E 32.160,70€ 

Contractació: 
Millora de la 
senyalització i  
accessos pels 
traçats de 
vianants i carrils 
bici  

       5 Operaris 

4 mesos 
(setembre 
de 2019 a 
desembre 

2019) 

 
     44.126,25€ 

 
16.547,34€ 

60.673,59€ 0€ 60.673,59€ 

Despeses 
indirectes: Cost 
personal vinculat 
a la gestió de la 
subvenció 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 1.882,13€ 0€ 1.882,13€ 

Total  
   

  255.014,55€ 

 
- El cost del servei de vigilància de la salut pels Oficials i operaris anirà a càrrec 
de la partida conveni prevenció de Recursos Humans 04.9202.2270601, el total a 
consignar en aquest concepte són 328€. 
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- El cost del vestuari laboral i EPIS dels Oficials i Operaris anirà a càrrec de la 
partida de vestuari laboral de la USM 52.1530.22104, el total a consignar en aquest 
concepte són 1.050€ 
 
La Diputació de Barcelona abonarà als ens locals destinataris de la subvenció una 
bestreta del 75% de l’ajut concedit en el moment de presentar l’acceptació en temps i 
forma. L’import restant es pagarà prèvia presentació i validació de la justificació de les 
despeses executades, en els termes previstos en aquest règim, sempre i quan es 
justifiqui l’execució de l’import de la bestreta.”. 
 
36. DESESTIMAR EL RECURS REPOSICIÓ DEL SR. J. H. C. CONTRA LA 

RESOLUCIÓ DEL DECRET DE REGIDORA D’EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, 
SEGURETAT I RECURSOS HUMANS DE DATA 16 DE GENER DE 2019 QUE 
DESESTIMAVA EL COBRAMENT D’UN INCENTIU PER JUBILACIÓ 
ANTICIPADA. NÚM. EXP.211/2019/ERH  

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

 
ACORD 
 
“Primer.- Desestimar totalment el RECURS DE REPOSICIÓ interposat pel Sr. J. H. C. 
contra la resolució del Decret de Regidora d’Educació, Ocupació, Seguretat i Recursos 
Humans de data 16 de gener de 2019 de conformitat i pels motius establerts en el text 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
37. APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES 
TOMBS PER A L'EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA. NÚM. EXP. 
71/2019/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 Organitzadora  
de la Festa dels Tres Tombs, el qual s’adjunta com “ANNEX I” al present acord. 
 
SEGON. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
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TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, la qual s’adjunta com “ANNEX II”. 
 
QUART. Autoritzar a la senyora 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 
35.000,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 31.3380.48902 de Subvenció 
Associació Organitzadora de la Festa dels Tres Tombs. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats”. 
 
EDUCACIÓ 
 
38. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 

PLA DE PREVENCIÓ DEL ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP) I 
ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. NÚM. EXP. 000013/2019-EDT  

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

ACORD  
 

“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 16.085,00.- € (SETZE MIL 
VUINTANTA-CINC EUROS) de la Diputació de Barcelona, corresponent al Recurs 
“Orientació, transicions educatives i formació profesionalitzadora”  per a l’actuació ”PLA 
DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP)”, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, any 2019. 

 
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’educació, la realització del següent servei, objecte 
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, any 2019. 
 

CODI 
recurs 

 
Recurs ACTUACIÓ 

 
Codi XGL 

Núm. 
registre 
PMT 

TIPUS 
Recurs 

ENS 
EXECUTOR 

Aportació 
Diputació 

19175 

Orientació, 
transicions 
educatives i 
formació 
profesionalitzadora 

Pla de 
prevenció i 
atenció a 
l’abandonament 
escolar (AEP) 

 
 
19/Y/268646 

 
 
1940004705 Econòmic 

IMET  
Servei 
d’Educació 

16.085,00€ 

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

 
a) El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que 

periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a 
fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
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b) REQUISITS:  Atès l’article 12.8.b) del Capítol 3 del Règim del Catàleg de la Xarxa 

de Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de 
desembre de 2018, on s’estableix que la sol·licitud pot determinar la modalitat 
d’execució de l’actuació podent ser per encàrrec a un ens instrumental de l’ens 
destinatari, o que integri el seu sector públic. 
 

c) ACCEPTACIÓ: article 23.3.g) del Capítol 5 del Règim del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de 
desembre de 2018, on s’estableix que l’ajut s’entén acceptat per l’ens destinatari si 
aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes, sense 
perjudici que la resolució indiqui un altre termini o estableixi l’obligatorietat de 
l’acceptació expressa dins d’un termini determinat, comptat a partir de la data de la 
notificació.  
 

d) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en 
el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" i segons l’acord de concessió aprovat per Junta de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 d’abril de 2019 i que 
consta en la fitxa del recurs econòmic del Catàleg. 
 

e) JUSTIFICACIÓ :  
 

e.1) La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 

 
e.2) La justificació s’haurà de realitzar entre el 01/02/2020 a 31/03/2020. 
 
e.3) Les condicions de concertació del recurs estableix que seran despeses 

elegibles, la despesa corrent dels capítols pressupostaris 1, 2 i 4. 
 
e.4) Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
e.5) Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d’estar 

datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 
i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d’execució 
establert, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
e.6) Es poden justificar despeses indirectes, fins el 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
e.7) Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 

de Barcelona i altres administracions, llevat que les condicions de concertació 
del recurs hagin establert el contrari. 
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f) OBLIGACIONS DEL DESTINATARI: Els ens destinataris facilitaran les dades 
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en el règim 
regulador i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació 
per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 
 
Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals que 
es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, 
i/o ampliar la informació a efectes e la justificació de la despesa. 

 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord.”. 
 
ESPORTS 
 

39. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES 
PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I LA 
GELTRÚ NÚM. EXP.409/2019/ESUB 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la “Convocatòria de Subvencions en règim de concurrència 
competitiva destinades a les persones físiques per a la pràctica d’activitats esportives a 
Vilanova i la Geltrú durant l’any 2019, temporada o curs 2019-20”, segons Bases 
reguladores aprovades pel Ple de data 11 de juny de 2018 i publicades al BOPB el dia 
20 de juny de 2018. (S’adjunta text de la convocatòria com ANNEX 1, en català i 
castellà). 
 
SEGON. Aquesta convocatòria fa referència als àmbits de: 
 

A. Activitats físiques realitzades per persones afectades per malalties cròniques 
degeneratives. 

B. Activitats aquàtiques realitzades per persones amb necessitats d’atenció 
especial o terapèutica. 

C. Activitats esportives realitzades per persones en situació de precarietat 
econòmica. 

D. Esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura participativa no és 
per mitjà de clubs. 

 
TERCER. Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds pels àmbits A, B, C 
i D començarà el dia 23 de setembre de 2019 i finalitzarà el 25 d’octubre de 2019.  
 
QUART. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500€), amb càrrec a la partida 
33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES del 
pressupost de despeses vigent i fer efectiu aquest import a la Regidoria d’Esports per a 
la seva gestió com a pagament a justificar. 
 
CINQUÈ. Publicar aquestes convocatòries al Butlletí Oficial de la Província i als registres 
competents, durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit d’informació pública de 
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conformitat amb l’article 124.2 del Decret 178/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals. 
 
SISÈ. Aprovar l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la BDNS 
(s’adjunta com ANNEX 2, en català i castellà). 
 
SETÈ. Notificar al Departament d’Intervenció municipal per tal que enviï les dades 
estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de conformitat amb 
allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de donar publicitat a la mateixa.”. 
 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
 
40. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS 2019. NÚM. 
EXP.75/2019/eSUB  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva a entitats de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici 2019.  
L’objecte d’aquestes subvencions  és el  foment  de les seves activitats durant l’any 
2019, temporada o curs 2018-2019, en el marc de les Bases reguladores aprovades pel 
Ple de 21 de gener de 2019 i publicades al BOPB el 14/02/2019. 
 
SEGON.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria és de de 482.528€ del pressupost municipal 2019 i de 19.700 € 
amb càrrec a la partida 481.02  pressupost de despeses de l’IMET 2019, i s’imputaran 
a les següents partides:  
 
o Àmbit d’Associacions de Veïns, 57.980€, amb càrrec a la partida pressupostària 

06.9242.48000 Convenis Associacions de Veïns 
o Àmbit de Convivència i Equitat, 10.550 €, amb càrrec a la partida pressupostària 

08.3273.48200 Convenis Convivència i Equitat 
o Àmbit de Cultura, 48.748€, amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48901 

Subvencions entitats culturals  
o Àmbit d’Esports, 202.000€, amb càrrec a la partida pressupostària 33.3410.48101 

Subvencions Entitats Esportives.  
o Àmbit de Gent Gran, 8.900€, amb càrrec a la partida pressupostària 06.9241.48001 

Convens Gent Gran. 
o Àmbit d’Infància i Adolescència, 7.300€, amb càrrec a la partida pressupostària 

09.3278.48202 Convenis i subvencions Joventut i Infància 
o Àmbit de Joventut, 11.100,00€, amb càrrec a la partida 

pressupostària 09.3278.48202 Convenis i subvencions Joventut i Infància 
o Àmbit de Medi Ambient, 1.600 €, amb càrrec a la partida pressupostària 

42.1721.48000 Convenis medi ambient, eficiència i estalvi energètic 
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o Àmbit de Promoció Econòmica i de Ciutat, 1.600€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 10.4330.48200 Subvencions Promoció Econòmica 

o Àmbit de Salut, 8.500€, amb càrrec a la partida pressupostària 34.3114.48000 
Convenis Salut 

o Àmbit de Serveis Socials, 50.000€, amb càrrec a la partida pressupostària 
35.2315.48001 Subvencions entitats benestar social 

o Àmbit de Cooperació al Desenvolupament, 74.250€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 06.9242.48003, Subvencions Cooperació i Solidaritat 

o Àmbit d’Educació, 19.700€, amb càrrec a la partida pressupostària 481.02 Convenis 
i subvencions entitats.  

 
TERCER.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 
 
QUART.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament serà 
inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà 
tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis 
de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.”.  
 
SERVEIS SOCIALS 
 

41. APROVAR L’OPERACIÓ DE PJU DE LA PARTIDA DE POBRESA 
ENERGÈTICA DEL PRESSUPOST 2019. NÚM. EXP. 509/2019-EAJT  

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

ACORD 

“PRIMER. Acordar la disposició de l’import de 24.000€ en forma de Pagaments a 
Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la Regidoria de Serveis 
Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48004 (ajuts pobresa energètica) del 
pressupost de despeses vigent.”. 

 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
42. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER LA VENDA AL 

MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU 2019 NÚM. EXP. 7/2019/EDES 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’adjudicació de les autoritzacions per la venda al Mercat 
d’Artesania d’Estiu 2019, segons la següent relació: 
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MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2019 

 SOL.LICITUD    

 REF. DATA   Puntuació 

1 2019010056 07/03/2019 XXXXXX 20,5 

2 2019009122 28/02/2019 XXXXXX 19 

3 2019011032 14/03/2019 XXXXXX 18 

4 2019017334 02/05/2019 XXXXXX 18 

5 2019010881 13/03/2019 XXXXXX 16,5 

6 2019016604 26/04/2019 XXXXXX 16 

7 2019009973 07/03/2019 XXXXXX 15,5 

8 2019011320 15/03/2019 XXXXXX 14 

9 2019008126 22/02/2019 XXXXXX 13,5 

10 2019009941 07/03/2019 XXXXXX 12 

11 2019017114 30/04/2019 XXXXXX 12 

12 2019017476 02/05/2019 XXXXXX 12 

13 2019011022 14/03/2019 XXXXXX 11,5 

14 2019014091 03/04/2019 XXXXXX 11 

15 2019016398 24/04/2019 XXXXXX 11 

16 201911128 14/03/2019 XXXXXX 10 

17 2019012580 25/03/2019 XXXXXX 8 

18 2019014228 04/04/2019 XXXXXX 6,5 

19 2019011055 14/03/2019 XXXXXX 6 

20 2019010173 08/03/2019 XXXXXX 5 

21 2019010834 13/03/2019 XXXXXX 5 

Dies esporàdics 

  2019009750 06/03/2019 XXXXXX  
  2019009747 06/03/2019 XXXXXX  

  2019016773 26/04/2019 XXXXXX  

 
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.·. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MEDI AMBIENT 
 
43. APROVAR LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL 

RECURS “CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI)” DEL CATÀLEG DE LA XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2019. NÚM. EXP. 80/2019/EAMB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la sol·licitud del recurs “Conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI)”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament de 
les actuacions contingudes a  l’acta de la comissió de seguiment del PPI en matèria de 
prevenció d’incendis forestals 2019. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.298,20 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida 42. 
1723.21200000 Manteniment espais naturals, del pressupost de 2019, per al proveïdor 
que realitzi les obres descrites en l’acta de la comissió de seguiment del PPI, document 
incorporat a l’expedient. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de la Diputació de Barcelona i a l’ADF 
Garraf.”. 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS  
 
44. MOBILITAT. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 

DE VIATGERS, LÍNIES L1 I L2, CORRESPONENT A L’ANY 2018 I EL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2019 PRESENTATS PER L’EMPRESA 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA. NÚM. EXP. 349/2019/ESVI 

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

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR la liquidació del cost del servei públic de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, LÍNIES L1 i L2, corresponent a l’exercici de l’any 2018 (període de l’1 de 
gener de 2018 al 31 de desembre de 2018), prestat per l’empresa concessionària 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA, (TCC SA), amb NIF: A59736686, i per l’import 
de 184.606,47 €., amb càrrec a la partida 54.4411.47900 Transport urbà de viatgers. 
 
L’import de la liquidació del cost d’aquest servei públic s’obté de la següent fórmula del 
plec de condicions: 
 

S = ( C – I ) ± G = (1.197.576,46 € – 332.697,62 €) + 3.695,90 € =  868.574,74 € 
 
L’import dels pagaments a compte de l’any 2018 aprovats és de 683.968,27 €.  
 

S – 683.968,27 € = 868.574,74 – 683.968,27 = 184.606,47 € 
 
Per tant, la liquidació corresponent a l’exercici 2018 (període de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2018) és: 184.606,47 €  
 
SEGON. APROVAR una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 57.904,98 €/mes, a abonar a l’empresa concessionària del servei 
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TCC SA a partir de l’1 de gener de 2019 i amb càrrec a la partida 54.4411.47900 
Transport urbà de viatgers. 
 
Enguany aquests pagaments mensuals es faran per un període de 6 mesos (de gener 
a juny de 2019), donada la disponibilitat pressupostària existent, deixant la resta per a 
compensar en la liquidació del servei corresponent a l’any 2019. Per tant, l’import serà 
el següent: 6 mesos x 57.904,98 € = 347.429,88 €. 
 
TERCER. ARPOVAR el pressupost anual per a l’any 2019: 
 
 

PRESSUPOST 2019  
COST DEL SERVEI   sense IVA 1.293.146,90 € 
COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS 
(Cm)  

1.145,45 € 

Costos no revisables   

Amortització - finançament de la inversió en instal·lacions   

Amortització - finançament en material mòbil   

Amortització - finançament en altres equips i instal·lacions necessàries 1.145,45 € 

    

COST D'OPERACIÓ (Co) 1.146.196,17 € 

Costos revisables segon X ( Clàusula 3 )   

Total cost empresa personal de conducció-percepció 584.236,38 € 

Personal no directe ( excloent personal de conducció-percepció taller ) 42.349,64 € 

Costos revisables segon Y ( Clàusula 3 )   

Combustible 311.794,33 € 

Costos revisables segon M ( Clàusula 3 )   

Assegurances 35.112,02 € 

Costos revisbles segon K ( Clàusula 3 )   

Pneumàtics 10.857,36 € 

costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )   

Vestuari del personal 3.038,34 € 

Manteniment i reparacions del material mòbil (incloent mà d'obra de taller) 75.045,25 € 

Billetatge i comercialització dels títols de transports 8.537,20 € 

Neteja de flota e instal·lacions 25.698,12 € 

Vigilància de cotxeres 1.695,03 € 

Estimació de despeses generals 5.029,95 € 

Lubricants i greixos 7.234,49 € 

Lloguer de cotxeres 20.896,97 € 

Serveis professionals exteriors 14.671,11 € 

    

ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR 61.206,85 € 

Costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )   

Repercussió càlcul anual ISC 7.510,70 € 
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Audit extern mensual de les variables definitòries del servei 9.548,20 € 

Estudi de mobilitat residents ( quinquennal ) 0,00 € 

Estudi de mobilitat no residents ( quinquennal ) 0,00 € 

Trenet turístic 9.762,07 € 

Costos no revisables   

Repercussió elaboració Plec de condicions i execució Estudis Mobilitat 0,00 € 

Despeses de promoció i de control del servei ( 3% sobre Co ) 34.385,89 € 

IVA no compensable de l'exercici 0,00 € 

Altres despeses derivades d'accions no previstes a l'exercici 0,00 € 

    

COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL 84.598,40 € 

7,0 % sobre Cm+Co+Ca coma a BENEFICI EMPRESARIAL 84.598,40 € 

    

Cost total 1.293.146,90 € 

Km  totals 314.375,94 km 

Cost per Km 4,1134 €/km 

 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa concessionària del servei de transport 
col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal SA.”. 
 
45. MOBILITAT. APROVAR EL PAGAMENT A COMPTE PER LA SUBVENCIÓ A 

L’ATM, DERIVAT DEL CONVENI D’INTENSIFICACIÓ I MILLORA DE LA 
PRESTACIÓ DE A LÍNIA INTERURBANA VNG-SITGES DURANT EL 1R 
SEMESTRE DE 2019. NÚM. EXP. 383/2019/ESVI 

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

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR el pagament a compte de la subvenció a l’ATM (Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona), amb CIF: P5890049I, corresponent a l’increment 
del cost de l’explotació relatiu a les condicions d’intensificació i millora de la prestació de 
la línia interurbana Vilanova i la Geltrú – Sitges de la concessió del servei regular  de 
transport de viatgers per carretera entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès (V-
GC-18), per import total de 441.383,16 € (la quantitat de 73.563,86 € mensuals, de l’1 
de gener al 30 de juny de 2019), sense perjudici de la quantitat mensual que per aquest 
concepte resulti del nou conveni. 
 
SEGON. L’import d’aquest pagaments mensuals es carregaran a la partida 
54.4411.47900 de Transport Urbà de Viatgers del vigent pressupost.”. 
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URBANISME I HABITATGE 
 
46. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE1.001,00 EUROS A C. D. C., 
COM A TITULAR DEL BAR “ANONIM”, UBICAT A LA PL. MIRO DE 
MONTGROS, 10, PER INFRACCIÓ HORÀRIA. NÚM. EXP.: 000003/2019-SACT 

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

ACORD 
 
PRIMER.  IMPOSAR a la senyora C. D. C., amb NIF XXXXXX, com a titular de 
l’activitat de bar anomenat “ANONIM”,  situat  a la Plaça Miro de Montgros,  núm. 10, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la infracció, 
pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, concretament 
l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR a a la senyora C. D. C., amb NIF XXXXXX, com a titular de 
l’activitat del Bar anomenat “ANONIM”, 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.”.  

  
47. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER J. S. P., PER A  REFORMA I CANVI D'ÚS DE 
LOCAL A HABITATGE  A PG. MARÍTIM,   74-75 BX 01. NÚM. EXP.: 
000415/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. S. P., per a  REFORMA I 
CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE, a PG. MARITIM,   74-75 BX 01, 
(Exp.000415/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La façana ha de tenir un tractament unitari, no admetent-se variacions a la planta 
baixa per distingir diferents usos o activitats que distorsionin la lectura global de la 
façana. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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, 
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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.”.  
 
48. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 

LA CARRERADA PRIME 2016, SL, ON DEMANA LLICÈNCIA PER A FER 
OBRES DE FER INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS A  C. RIU SEGURA,  101. 
NÚM. EXP.: 000566/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per LA CARRERADA PRIME 2016, SL, 
per a FER INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS, situat a C. RIU SEGURA,  101, d’acord 
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amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic  desfavorable que figura 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
49. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

PUJADAS ALTERO & MARLES ESCODA,CB, PER A  REFORMA INTERIOR 
DE LOCAL PER A CONVERTIR-LO EN DOS HABITATGES A RBLA. PAU,   57B 
BX 01.  NÚM. EXP.: 000040/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PUJADAS ALTERO & 
MARLES ESCODA,CB, per a  REFORMA INTERIOR DE LOCAL PER A 
CONVERTIR-LO EN DOS HABITATGES, a RBLA. PAU,   57B BX 01, 
(Exp.000040/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el plànol de modificació presentat 
en data 16 de maig de 2019, per resoldre l’accessibilitat de l’accés als habitatges, 
degudament visats pel corresponent col·legi professional. 

2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

3. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit 
acumulador ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via 
pública o que provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt 
arquitectònic. 

4. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la captació 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: 

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

b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un 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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5. 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. 

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

7. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitat 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

12. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
50. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER J. G. L., PER A  CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB I PISCINA EXTERIOR  A C. LLORERS,   19B.  
NÚM. EXP.: 000222/2019-OBR 

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

ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. G. L., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB I PISCINA EXTERIOR, a C. LLORERS,   
19B, (Exp.000222/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:   
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2. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

3. 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” 

4. 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 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 es condició necessària la presentació de: 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte 
tècnic. 

10. 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. 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 
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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.”.  
 
51. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER SPV REOCO 1, SLU, PER A  MODIFICAR EL 
PROJECTE D'OBRES ,  CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
AÏLLATS: UN AMB UN APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES 
SOTERRÀNIES AL C. ANY DELS NEGATS,    7A.  NÚM. EXP.: 000534/2019-
OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SPV REOCO 1, SLU, per a  
Modificar el projecte d'obres de les plantes soterrani per a CONSTRUIR DOS EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN DE 2PS+PB+6PP, AMB 24 HABITATGES, situat al 
carrer Any dels Negats, 7A, UN ALTRE EDIFICI DE 2PS+PB+5PP, AMB 22 
HABITATGES, situat al carrer Any dels Negats, 7B, AMB UN APARCAMENT COMÚ A 
LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 65 PLACES DE COTXE, 28 DE MOTO I 9 
TRASTERS en 66 PLACES DE COTXE, 20 DE MOTO I 9 TRASTERS, a C. ANY DELS 
NEGATS,    7A, (Exp.000534/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
Condicions particulars de la llicència d’obres 
 
1. La modificació s’ha concedit amb les mateixes condicions particulars de la llicència 
d’obres aprovada per la Junta de Govern Local el dia 5 de febrer de 2019  

Condicions particulars de l’activitat d’aparcament 
 
1. La modificació s’ha concedit amb les mateixes condicions particulars de la 
llicència d’obres aprovada per la Junta de Govern Local el dia 5 de febrer de 2019  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
52. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER GRUPO INBLAP, SL, PER A  MODIFICAR LA 
LLICÈNCIA 1267/2005-OBR DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AMB 13 HABITATGES, CONSISTENT EN CANVIAR LES 
DISTRIBUCIONS INTERIORS DE L’EDIFICI AL C. PANXO FERRER, 2.  NÚM. 
EXP.: 000456/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  GRUPO INBLAP, SL, per a  
modificar la llicència 001267/2005-OBR de construcció d’un edifici plurifamiliar amb 13 
habitatges, consistent en canviar les distribucions interiors de l'edifici per a reduir-
ne el nombre total d’habitatges a 8, dels quals 4 seran de HPO (1r.1a, 1r.2a, 2n.2a 
i 3r.1a.) i aparcament amb 8 places i 5 trasters, al carrer Panxo Ferrer, 2, 
(Exp.000456/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
Condicions de les obres 
 
1. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a l’aportació del projecte tècnic 
degudament visat pel corresponent col·legi professional. 

2. Restaran vigents per a la present llicència les condicions imposades en la llicència 
1267/2005. 
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3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

4. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 

5. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

6. 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 

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

8. Tal 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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Condicions de l’activitat 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 
 
2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 
 
3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 
 
4. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
5. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 
 
6. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 

 .Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 

i.Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord al 
projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 
 
SEGON.- ADVERTIR EXPRESAMENT que per a la deguda tramitació del corresponent 
títol administratiu habilitant per a la primera utilització i ocupació del bloc “B” i dels 
habitatges que el conformen, caldrà justificar documentalment davant d’aquest 
Ajuntament l’efectivitat qualificació d’habitatge de caràcter protegit (o HPO) dels quatre 
pisos especificats en aquest, acord, així com la deguda constància registral dels destí 
d’aquests pisos com a habitatges de caràcter protegit (o HPO) en el Registre de la 
Propietat de Vilanova i la Geltrú.  
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
53. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 
D190524  

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per ASCENSORES ENINTER, SL, per fer l’adequació de la 
nau destinada a magatzem de peces de recanvi per a ascensors, a la Rda. Ibèrica, 
9-13 (001333/2018-OBR) 

2. Id. per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 65, per a instal·lar un ascensor en l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de PB+3PP, a la Rbla. Principal, 65 (001443/2018-OBR) 

3. Id. per COM. PROP. PG. SALVADOR ESPRIU, 4, per a impermeabilitzar la coberta 
de l’edifici plurifamiliar dins de l’àmbit de costes, al Pg. Salvador Espriu, 4 
(000414/2019-OBR) 
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4. Id. per S. P. R., per arranjar la façana de l’edifici entre mitgeres dins de l’ordenança 
cromàtica de colors municipal, al C. Fossar Vell, 15 (000457/2019-OBR) 

5. Id. per A. J. D. M., per a rehabilitar la façana i el balcó de l’edificii dins de l’ordenança 
cromàtica municipal, al C. Santa madrona, 38 (000465/2019-OBR) 

6. Id. per COM. PROP. PL. DE LES CASERNES, 2B, per a arranjar la façana de l’edifici 
entre mitgeres dins de l’ordenança cromàtica municipal, a la Pl. de les Casernes, 2B 
Bx 1 (000468/2019-OBR) 

7. Id. per E. A. A. V., per a fer una piscina a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, al C. 
Rosers, 20 (000490/2019-OBR) 

8. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 20 x 0,4m i escomesa de 
2,7 x 0,4 m per connexió de gas, a la Av. del Terme, 8 (001297/2017-OBR) 

9. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa i escomesa de 5 x 0,4 m per la 
connexió de gas, al C. Talaia, 25 (87/2018-OBR) 

10. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 1,5 x 0,4 m per connexió de 
gas, a la Av. Francesc Macià, 60 (000118/2019-OBR) 

11. Id. per LYNTIA NETWORKS, SAU, per a construir una nova arqueta i prima de 
connexió per a xarxa de fibra òptica, al Cami Vell de Cubelles (000168/2019-OBR) 

12. Id. per B. O. C., per a fer instal·lació interior de gas, al C. Joan Ricart, 9 (000545/2019-
OBR 

13. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 1,2 x 0,4 m per connexió de 
gas, al C. Barcelona, 53 (000559/2019-OBR) 

14. Id. per M. D. P. V. A., per a fer la instal·lació interior de gas, a la Av. Francesc Macià, 
60 Bx 01 (000565/2019-OBR) 

15. Deixar en suspens la sol·licitud per NEDIGA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 
1 0,4 m per la connexió de gas, a la Av. Jaume Balmes, 8-10 (000448/2019-OBR) 

16. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 1,6 x 0,4 m per connexió de 
gas, al C. Santa Anna, 47 (000447/2019-OBR) 

17. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 1 x 1 per connectar 
escomesa existent, al C. Correu, 61 (000450/2019-OBR) 

18. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 2m per a connexió de gas, 
al C. Santa Magdalena, 17 (000580/2019-OBR) 
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19. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 0,6 x 0,4 m per connexió de 
gas, a la Av. Somella, 27 (000558/2019-OBR) 

20. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 1,5 x 0,4 m per connexió de 
gas, al C. Sevilla, 23 (000571/2019-OBR) 

ACTIVITATS 

LLICÈNCIA AMBIENTAL 
 
1- Sol·licitud de canvi no substancial de l’activitat presentada per RECUPERACIONES 

Y DESGUACES LA PIÑA, SL, de l’activitat de gestor de residus situada al carrer 
Marcel.li Gene, 20-22. (277/18-eACT).”. 

 
54. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP190524 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Sol·licitud presentada per A. A. G., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. 
Ramon Muntaner, 25 01 02 (000314/2019-OBR) 

2. Id. per J. C. D., per a canviar el paviment de la cuina i pintar, a la Rbla. de la Pau. 
33 04 03 (332/2019-OBR) 

3. Id. per COM. PROP. C. UNIÓ, 90, per a arranjar la façana de l’edifici plurifamiliar 
entre mitgeres, al C. Unió, 90 (000367/2019-OBR) 

4. Id. per APLHEK 2010, SL, per a pintar la façana de l’edifici, a la Av. Francesc Macià, 
18 (000370/2019-OBR) 

5. Id. per SERVEI D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, per a 
canviar la fusteria interior dels banys, a la Pl. Charlie Rivel, Sot -1 (000372/2019-
OBR) 

6. Id. per J. N. G.per a treure fals sostre per comprovar la estructura, al C. de la Dalla, 
11 (373/2019-OBR) 

7. Id. per PROFITNESS HOUSE AND MARTIAL ARTS, per a fer canvi de distribució 
interior per a despatxos, a la Av. Jaume Balmes, 18 Bxs (000374/2019-OBR) 

8. Id. per ASZENDE, SLU, per a reformar local comercial per oficines, al C. Doctor 
Zamenhof, 22 Bx 2 (000376/2019-OBR) 
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9. Id. per F. T. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. de la Pau, 2C 
(000379/2019-OBR) 

10. Id. per P. D. A., per a canviar el paviment i arranjar parets de l’habitatge, al C. 
Correu, 6 (000380/2019-OBR) 

11. Id. per M. F. F., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Joan Maragall, 13 
01 01 (000381/2019-OBR) 

12. Id. per M. V. E., per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Pl. Fabrica Nova, Esc. 
10 01 A (000382/2019-OBR) 

13. Id. per DANIEL P. R., per a reformar bany i canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Av. Francesc Macià 163 A 06 03 (000383/2019-OBR) 

14. Id. per R. P. B., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Recreo, 95 Bxs 04 
(000385/2019-OBR) 

15. Id. per M. LL. G. E., per a reformar l’habitatge amb canvi de distribució i sense 
afectar estructura, al C. Josep Anselm Clavé, 5 01 01 (000386/2019-OBR) 

16. Id. per G. B. S., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Alexandre de 
Cabanyes, 6 Bxs 01 (000387/2019-OBR) 

17. Id. per LA PEPA JALEO, SL, per a arranjar fusteria exterior, al Pg. del Carme, 3 
(000388/2019-OBR) 

18. Id. per J. J. L. H., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Ca L’Escoda, 3 01 
01 (000389/2019-OBR) 

19. Id. per a L.S. B., per a reformar bany de l’habitatge, a la Pl. Catalunya, 8-9 
(000390/2019-OBR) 

20. Id. per COM. PROP. C. CANIGÓ, 10, per a arranjar les humitat i impermeabilitzar 
el terra, al C. Canigó, 10 (000393/2019-OBR) 

21. Id. per R. B. M., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Joan Llavaries, 10 03 01 
(000395/2019-OBR) 

22. Id. per A. C.I, per a pintar balcons i cornises, al C. Carlets, 12 (000397/2019-OBR) 

23. Id. per J. M. D., per a canviar les rajoles del bany, al C. Vapor, 22-24 En 02 
(000398/2019-OBR) 
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24. Id. per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 15, per a arranjar i substituir la 
impermeabilització de la coberta, a la Rbla. Principal, 15 (000401/2019-OBR) 

25. Id. per L. Z., per a reformar local destinat a local, al C. Tetuan, 7-9 (000402/2019-
OBR) 

26. Id. per COM. PROP. C. JARDI, 40, per a arranjar façana principal i posterior i els 
patis de llum de l’edifici plurifamiliar, al C. Jardi, 40 (000405/2019-OBR) 

27. Id. per A. R. G., per a arranjar i pintar façana amb bastida inferior a 2 metres, al C. 
Fuensanta, 42 Bx 02 (000406/2019-OBR) 

28. Id. per Y. L. B. B., per a fer canvi de distribució del local sense afectar estructura i 
sense activitat, al C. de l’Aigua, 129 (000407/2019-OBR) 

29. Id. per J. O. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Fuensanta, 53 02 02 
(000408/2019-OBR) 

30. Id. per M.  C. F.  C., per a reformar local comercial destinat a carnisseria i xarcuteria, 
al C. Col·legi, 29 Local 8 (000409/2019-OBR) 

31. Id. per BLUEPROPERTY, SL, per reformar local comercial amb canvi de distribució, 
a la Rbla. de la Pau, 109-111 Bxs (000411/2019-OBR) 

32. Id. per L. G. G., per a reformar banys de l’habitatge, a la Rbla de la Pau, 1 Esc B 01 
02 (000413/2019-OBR) 

33. Id. per T. M. M., per a canviar el paviment i pintar el local comercial, al Pg. Maritim, 
70 Bxs (000416/2019-OBR) 

34. Id. per J. O. M., per a reformar bany de l’habitatge, al C. de l’Estany, 3 04 01 
(000417/2019-OBR) 

35. Id. per O. V. R., per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Canaries, 32-34 01 
01 (000418/2019-OBR) 

36. Id. per J. R.  C., per a reformar cuina i bany i canviar banyera per plat de dutxa, al 
C. Ramon i Cajal, 8 Bxs 01 (000419/2019-OBR) 

37. Id. per COM. PROP. C. FRANCESC SALES I VIDAL, 6, per a fer rehabilitació 
d’elements puntuals d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Francesc Sales i 
Vidal, 6 (000420/2019-OBR) 
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38. Id. per F. C. N., per a reformar cuina i bany, al C. Canigó, 1 06 04 (000422/2019-
OBR) 

39. Id. per M. V. G., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Bruc, 39 01 01 
(000424/2019-OBR) 

40. Id. per A. M. C. S., per a reformar cuina de l’habitatge, a la Rbla. Salvador Samà, 
102 01 02 (000425/2019-OBR) 

41. Id. per DANTIE, SA, per a fer aïllament acústic de l’habitatge, al C. Magatzems 
Nous, 15 01 01 (000426/2019-OBR) 

42. Id. per COM. PROP. RBLA. CASTELL, 37, per a fer sanejament de la façana i 
arranjament de la façana, a la Rbla. Castell, 37 (000428/2019-OBR) 

43. Id. per F. B. G., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Lepanto, 71-73 02 01 
(000429/2019-OBR) 

44. Id. per J. E. C., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Josep Anselm Clavé, 49 01 
02 (000430/2019-OBR) 

45. Id. per M. D. C. L. M., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Teodor Creus i 
Corominas, 10-12 02 02 (000431/2019-OBR) 

46. Id. per D. J. P., per a reformar bany de l’habitatge, al Pg. de Ribes Roges, 20 3D 
(000433/2019-OBR) 

47. Id. per BON PREU, SA, per a canviar rètol banderola, a la Rbla. de la Pau, 34-36 
(000435/2019-OBR) 

48. Id. per J. S. S., per a canviar el paviment de la cuina i la terrassa, al C. Montseny, 3 
08 03 (000436/2019-OBR) 

49. Id. per D. S. Y., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 
59 02 001 (000437/2019-OBR) 

50. Id. per B. D. P., per a reformar el bany de l’habitatge, a la Rda. Ibèrica, 85 04 03 
(000439/2019-OBR) 

51. Id. per R. M. F. G., per a arranjar fuita d’aigua al terrat, al C. Platans, 14 
(000440/2019-OBR) 
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ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per KROKO BAGS, SL per instal·lar 

una botiga de bolsos, complements i articles de viatge al carrer Sant Sebastià, 8, 
(45/19-eact) 
 

3- Declaració responsable d’obertura presentada per D. C.G. C. per instal·lar un estanc 
al carrer de l’Aigua, 2 (44/19-eact) 

 
4- Declaració responsable d’obertura presentada per E. C. M. per instal·lar una oficina 

d’empresa de fusteria d’alumini a la rambla Salvador Samà, 58-60, bxs.3. (50/19-
eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 

 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. J. G. G., per instal·lar una oficina 

de notaria al carrer Josep Llanza, 2. (11/19-eact) 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per EUROPEAN LOCKSMITH SUPPLY, 

SL per l’activitat de manyà i venda de claus electròniques al carrer Menéndez y 
Pelayo, 27. (120/19-eact) 
 

7- Comunicació prèvia d’obertura presentada per SABATOLDOS, SL, per instal·lar un 
magatzem de material de fusteria metàl·lica i tèxtil (toldos) a la rambla Països 
Catalans, 18 nau 3. (38/19-act) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE TITULARITAT 

 
8- Comunicació prèvia d’obertura presentada per L. J. per canviar de nom un bar situat 

al passeig Marítim, 88. (133/19-eact) 
 

9- Comunicació prèvia d’obertura presentada per C. V. B. F. per canviar de nom un 
bar restaurant al carrer Josep Coroleu, 42. (129/19-eact) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57 
 
 
 
 

 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
55. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX  LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € 
PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 16 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, 
PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO ATENDRE UN 
REQUERIMENT DE DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  SEGONS INFORME 
DE DATA 10/01/2019. NÚM. EXP. 000028/2019-UES  

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

 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX  la sanció de multa de mil 
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX  la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil dos 
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
56. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA 
DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I ESTIMAR PARCIALMENT LES 
AL·LEGACIONS PER HAVER ATÈS EL REQUERIMENT TOT I QUE NO EN EL 
TERMINI PERTINENT SEGONS INFORME DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT, DE DATA 11/01/2019. NÚM. EXP. 000024/2019-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX  per haver atès el requeriment sol·licitat tot i que no en el termini pertinent. 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX, la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER:  REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. QUART. RATIFICAR aquest Acord en la propera Comissió Informativa de 
Territori i Espai Urbà. 
 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10.30 hores, de la que 
s’estén la present acta, que s’aprova per unanimitat dels assistents i que firma la 
presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 


