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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 16 DE JULIOL DE 2019 
 
 
Acta núm. 23 
 
Assistents: 

 
OLGA ARNAU SANABRA 
JORDI MEDINA ALSINA 
ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS 
CONXI MARTINEZ SÁNCHEZ 
M. MERCÈ MATEO OLIVARES 

   
           SECRETARI GENERAL 
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
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 ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 09 DE JULIOL DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 09 de juliol de 
2019 
 
2. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA NATURAL, O AIGUA DE BROLLADOR, 
DISTRIBUÏDA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A INSTAL·LAR A LES 
DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM VÍCTOR BALAGUER  NÚM. EXP. 
000017/2019-CONT 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament d’aigua natural, o de brollador, 
distribuïda mitjançant fonts refredadores a instal·lar a les diferents dependències de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de l’Organisme Autònom Víctor Balaguer a 
ACQUAJET SEMAE, SLU, B06304984, per import de 11.738,26€ de base imposable i 
1.173,83€ corresponents al 10% d’IVA que fan un total de 12.912,09€ (DOTZE MIL NOU-
CENTS DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost vigent detallades en el següent 
quadre, així com a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 

Entitat Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 02.9200.2200001 

OAPVB 333.212 

 
La previsió de despesa, tenint en compte que es preveu iniciar el contracte el dia 1 de 
setembre de 2019, és la que segueix: 
 

2019 

Entitat Base 
imposable 

Import IVA 
(10%) Total 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 3.775,46 € 377,55 € 4.153,01 € 

OAPVB 137,29 € 13,73 € 151,02 € 

2020 

Entitat Base 
imposable 

Import IVA 
(10%) Total 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 11.326,39 € 1.132,64 € 12.459,03 € 

OAPVB 411,87 € 41,19 € 453,06 € 

2021 

Entitat Base 
imposable 

Import IVA 
(10%) Total 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 7.550,93 € 755,09 € 8.306,02 € 

OAPVB 274,58 € 27,46 € 302,04 € 
  

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora perquè formalitzi el contracte en 
el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte. 
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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, al Cap Tècnic de Compres, Contractació i Serveis 
Generals. 
 

SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.”. 
 
3. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
I CLIMATITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (LOTS 2 I 3). NÚM. 
EXP. 000017/2016-CONT 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Prorrogar per mutu acord de les parts els LOT 2 i LOT 3 del contracte del servei  
de manteniment de les instal·lacions de calefacció i climatització de les dependències 
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pels següents imports: 
 
-   LOT 2 per import de 11.768,58 € anuals de base imposable i 2.471,40 € 
corresponent a un 21% d’IVA, que fan un total de 14.239,98 € (CATORZE MIL DOS-
CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) anuals, amb 
l’empresa PROJECTES, INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, S.L. 
(ENERPIME). 
 
-   LOT 3 per un import de 1.433,95 € anuals de base imposable i 301,12 € 
corresponent a un 21% d’IVA, que fan un total  de 1.735,07 € anuals, amb l’empresa 
PROJECTES, INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, S.L.(ENERPIME). 
 
SEGON.-.L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que detallem a continuació del pressupost 
vigent i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins 
a la finalització del contracte.   
 
- Lot 2 - IMET-ESCOLES:  
 

  
Import 
anual Tipus IVA Import (amb 

IVA) PARTIDA 

EDIFICI 
IMET 1.749,99 0,21   367,50 2.117,49 

320.213.01 
“Manteniment fixos aparells 

IMET” 

EDUCACIÓ-
ESCOLES 

10.018,59 
€ 0,21 2.103,90 12.122,49 € 

320.213.02 
“Manteniment fixos aparells 

escoles” 
TOTAL LOT 
2 11.768,58 0,21   2.471,40 14.239,98  
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- Lot 3 - EPEL NEÀPOLIS: pressupost propi de l’Epel, segons preceptiu certificat 
d’existència de crèdit que s’adjunta a tots els efectes a aquest expedient. 
 
La despesa prevista per any serà la que s’especifica en el quadre infra:  
 

 2019 2020 
Base IVA Total Base IVA Total 

Lot 2, 
320.213.0
1 

874,99€ 183,75€ 1.058,74
€ 

874,99€ 183,75€ 1.058,74
€ 

Lot 2, 
320.213.0
2 

5.009,29
€ 

1.051,95
€ 

6.061,24
€ 

5.009,29
€ 

1.051,95
€ 

6.061,24
€ 

Lot 3 716,97€ 150,56€ 867,53€ 716,97€ 150,56€ 867,53€ 
 
TERCER.- Notificar l’acord a INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, S.L.  
(EMERPIME), amb CIF B-65648578, i publicar l’acord al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de de pròrroga que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESPORTIU LA PISCINA, EL DIA 21 
DE FEBRER DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 
000148/2018-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, representada pel senyor amb DNI 
XXXXXX, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 2852 GVN PER PUNXAR-SE LA RODA AMB UN CLAU MAL COLLAT 
A LES BANDES DE LA RONDA EUROPA.  IMPORT: 30 EUROS.  NÚM. EXP. 
000088/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per P.  M. G. contra aquest Ajuntament en data. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
DE L’ERA PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 
2017.  IMPORT: 914.26 EUROS. NÚM. EXP. 000018/2018-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat J. M. C. S., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX.”. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 127, PEL MAL 
ESTAT DEL PAS DE VIANANTS, EL DIA 22 DE JUNY DE 2018.  IMPORT 
SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000093/2018-REC 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per  la senyora amb DNI 
XXXXXX contra la resolució de data 7 de maig de 2019. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
8. SERVEI 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 05/02/2019. NÚM. EXP. 
000073/2019-UES 

 

La Junta de Gobierno Local per unanimidad de sus asistentes adopta el siguiente: 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. DESESTIMAR totalmente las alegaciones presentadas por la persona 
titular del DNI XXXXXX. 
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SEGUNDO. IMPONER a la persona titular del DNI XXXXXX la sanción de multa de 
cuatrocientos euros (400 €) por infracción del articulo 52.1.b) de la Ley 13/2014, de 30 
de octubre de accesibilidad, según consta en el expediente. 
 
TERCERO: REQUERIR a la persona titular del DNI XXXXXX, para que haga efectivo el 
pago de la sanción impuesta. A estos efectos, se adjunta documento de pago, que 
contiene las condiciones y plazos para complir dicho requerimiento.   
La falta de pago de la sanción en el plazo señalado darà lugar a su cobro mediante el 
procedimiento administrativo de constreñiimiento. 
 
CUARTO. NOTIFICAR esta resolucióN al responsable, haciéndole saber los recursos 
que le asisten.”. 
 

9. SERVEI DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR 
TOTALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXXXX I ORDENAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR 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 
19/01/2019. NÚM. EXP. 000046/2019-UES 

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

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

INTERVENCIÓ 
 
10. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/21.  NÚM. EXP.69/2019-eINT. 
 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/21 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/21 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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11. COMPRES I SERVEIS GENERALS. ADQUISICIÓ DE DOS EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB DESTINACIÓ ALS 
DEPARTAMENTS -RECAPTACIÓ I CULTURA- DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP.1359/2019/ECOM 

 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Contractar a la UTE “GIRCOPI SL-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA”., amb 
NIF U67273987, el subministrament de DOS 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 2: HP E55040dw. COLOR A4. Impressora làser 
Preu lloguer: 3,00€/mes 
Preu pàgina b/n: 0,0100€ 
Preu pàgina color: 0,1000€ 
 

 
 
L’inici del contracte es preveu el 01 d’agost de 2019 
 
Partides de càrrec: 
 

DEPARTAMENT LOTS PARTIDA DE CÀRREC 
RECAPTACIÓ Lot 3 Despeses oficina   20.9310.22000 

CULTURA Lot 2 Despeses oficina   31.3300.2200000 

 
SEGON.- Tots els drets i deures que es deriven d’aquesta contractació estan sotmesos 
a l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2017.02) promogut pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i a les 
respectives formalitzacions de l’esmentat Acord celebrades entre el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i les empreses adjudicatàries. 
 
Els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars que regulen l’Acord marc (exp. 2017.02) així com la formalitzacions de 
l’esmentat Acord celebrat entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i les  
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empreses adjudicatàries dels lots que es contracten figuren com a documents 1, 2 i 3 
del corresponent expedient municipal incoat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’hi pot acollir en virtut de l’acord, aprovat pel Ple 
municipal de data 02 de maig de 2016, d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), segons l’expedient núm. 000338/2016-COM. I en 
referència específica a l’acord marc d’aquesta contractació (exp. 2017.02) segons 
proposta d’adhesió aprovada per la Junta de Govern Local de data 09 d’abril de 2019. 
 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE “GIRCOPI 
SL-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA”. 
 
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”. 
 
TRESORERIA 
 
12. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES PER FAMÍLIA NOMBROSA. NÚM. EXP. 894/2019-
EGES 

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

 
ACORD 
 
“Desestimar el Recurs de Reposició interposat per V. M. M., amb NIF XXXXXX, contra 
la desestimació de bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles per família nombrosa 
de la finca del carrer Santa Anna 33.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
13. APROVAR LA DESPESA DE MARÇ, ABRIL I MAIG DE L’ANY 2019 PER AL 

PAGAMENT DELS SERVEIS DE SERVEIS SOCIALS GESTIONATS PEL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES. NÚM. EXP. 672/2019/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Primer. Destinar fins a 23.140,80 € per a les despeses derivades de la prestació del 
Servei d’àpats a domicili, amb càrrec a la partida 35.2312.2500300, CSP - Serveis 
dependència i gent gran. 
 
Segon. El CSP presentarà una factura mensual separada per a cada un dels serveis. 
Tercer. Traslladar aquest acord al CSP.”. 
 
ESPORTS 
 
14. APROVAR EL CONVENI AMB LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 

PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2019. NÚM. EXP. 
NÚM.EXP.418/2019/ESUB 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Federació Catalana de 
Voleibol per l’atorgament i execució d’una subvenció el qual s’adjunta i figura com 
annex al present acord.  
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
101 administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls a l’activitat econòmica.  
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
 
Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEIBOL 
 
Data:  
 
 16 de juliol de 2019 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
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L’organització d’una de les proves del “Vichy Catalan Vòlei Tour -Campionat de 
Catalunya Vòlei Platja 2019” a la platja de Ribes Roges. 
 
Drets i Obligacions: 
 

� Per part de l’Ajuntament 
 
• Aportar a la FCVB la quantitat de 3.000 € en concepte de subvenció. Aquesta 

aportació inclou els muntatges i desmuntatges, la gestió del campionat, la 
promoció del municipi i les seves platges, així com la instal·lació d’una grada 
en la pista central per tal de seguir la competició. 

• La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en representació de l‘Ajuntament 
facilitarà les tasques de carrega y descarrega de material, així com l’espai per 
aparcar els vehicles acreditats de l’organització de l ‘activitat. 

• La Regidoria de Serveis Urbans en representació de l‘Ajuntament facilitarà, als 
organitzadors, preses de corrent per proporcionar subministrament elèctric als 
equips elèctrics de l ‘activitat, així com connexió i subministrament d’aigua per 
a  donar servei  als equipaments de rec de l ‘activitat (manegues d’aigua de 
60/100 metres). 

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

• Els organitzadors lliuraran llistat dels trofeus que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha de proporcionar amb un mínim de 15 dies d’antelació. 

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

• Les dades tècniques del muntatge es recolliran a l’Annex 1 del conveni. 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a facilitar a l’organitzador 
de la prova cert material necessari pel desenvolupament de l’esdeveniment, 
especificat a l’annex 2. 

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

o el accés i muntatge de la infraestructura, amb reserva del aparcament 
necessari. 
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o Sol·licitar els permisos necessaris a costes. 

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

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

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

� Per part de la Federació Catalana de Voleibol 
 

• La FCVB, com a responsable organitzatiu de l’activitat, podran fer ús de les 
platges de Vilanova i la Geltrú en la ubicació acordada durant els dies 17, 18 i 
19 de maig de 2019. 

• Els organitzadors posaran a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
l’espai per una carpa que podrà fer servir el municipi per a promoció turística. 
Les despeses de producció, decoració o personal que requereixi la carpa 
seran a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

• La FCVB designarà un responsable com a interlocutor per a tots els aspectes 
a tractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o amb el responsable 
municipal designat durant el muntatge i desenvolupament de l’activitat. 

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

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

Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
3.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 33.3410.48104 CONVENI FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEI. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.  
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
15. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR 

L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL A SERTEC-20, SLU,  PER A 
INSTAL·LAR UNA ACTIVITAT DE COMERCIALITZACIÓ I ELABORACIÓ DE 
PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA DE LA CEL·LULOSA DEL 
PAPER, DE LA MANIPULACIÓ DEL PAPER I DEL TRACTAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS, AL CARRER MASIA DEL NOTARI, 21. NÚM. EXP. 
000108/2019/EACT 

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

ACORD 
 
“PRIMER- Atorgar a SERTEC-20, SLU, llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat 
de comercialització i elaboració de productes químics per a la indústria de la cel·lulosa 
del paper, de la manipulació del paper i del tractament d’aigües residuals de al carrer de 
la Masia del Notari, 21, classificada a l’annex II de la LPCAA, epígraf 5.20, d’acord amb 
el projecte de data 14 de febrer de 2019 signat per A. B. G. i la titularitat. 
 
1. Condicions de la llicència: 

 
- Les establertes en l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya. 
- A les condicions que estableixi la  Mancomunitat Penedès Garraf. 
- Compliment de la Llei 3/2010, referent a la prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis. 
- Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 

industrials, Real Decret 2267/2004. 
- Compliment del Codi Tècnic d’ Edificació. 
- Compliment de Reglament electrotècnic de baixa tensió.  Disposar de la 

legalització de la instal·lació elèctrica. 
- Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions. 
- Compliment del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la 

Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf. 
- Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions pròpies dels 

edificis i edificacions. 
 
2. Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació següent: 
 

- Certificació del tècnic/a director/a de l’execució de les instal·lacions segons el 
projecte presentat i la conformitat del compliment de les condicions de la llicència 
ambiental. 

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

- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
- Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis. 
- Fotocòpia del permís d’abocament emès per la Mancomunitat. 
- Fotocòpia que acrediti la correcta gestió dels residus generats. 
- Acta favorable emesa per una ECA. 
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3. Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els 
controls que s’estableixen a continuació i en els terminis especificats. 

 
Control ambiental inicial 
 
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis 
tècnics municipals. 
 
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, aquest 
període es considerarà  com a període de funcionament en proves. La data d’inici 
d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb l’administració la data 
en que es portarà a terme el control, i no pot  superar el termini d’un mes. 
  
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el control  inicial 
de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha de 
cessar.  
 
 La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el 
termini establert per la llicència ambiental. 
 
Control ambiental periòdic 
 
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons estableix la 
normativa vigent. 
 
5.  La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el 

termini establert per la llicència ambiental. 
 
6. El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència ambiental s’ha 

de comunicar a l’administració competent. 
 
7. Cal notificar aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.”. 

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MASPROTEINA, 
S.L., PER A  CONSTRUIR 5 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE 
PB+1PP AL C. PORTADORA, 35, 37,39,41 I 43. NÚM. EXP. 000195/2019-OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MASPROTEINA, S.L., per a  
CONSTRUIR 5 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE PB+1PP AL CARRER 
PORTADORA, 35, 37,39,41 i 43, a C. PORTADORA,   35, (Exp.000195/2019-OBR) 
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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. 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. 

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

4. 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. 

5. 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: 

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

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

6. 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. 

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 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. Les aigües pluvials de les parcel·les s’evacuaran per escorrentia superficial fins al 
carrer. Els vials desposaran d’una xarxa de captació i canalització d’aigües pluvials, 
suficient per a captar i conduir les aigües provinents de l’escorriment superficial de les 
parcel·les. 
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• En tota la parcel·la, el punt més baix de la qual estigui per sobre d’algun dels 
carrers amb els que limiti, s’evacuarà superficialment les aigües pluvials al carrer. 

• Les parcel·les que no compleixin l’anterior requisit, s’evacuaran les aigües pluvials 
en la parcel·la veïna situada aigua avall, la qual estarà obligada a aquesta servitud de 
desguàs. 

El projecte de reparcel·lació fixa les servituds de desguàs de totes aquelles parcel·les 
que no puguin desguassar de forma superficial directament a carrer i de les parcel·les 
veïnes afectades, o sigui tant d’aquelles que generen la servitud com per les que la 
suporten. 

La tanca en el punt baix de la parcel·la haurà de ser permeable al pas de l’escorriment 
superficial de l’aigua pluvial en una amplada suficient, no inferior a 1 m. En aquest tram 
el reixat metàl·lic ó de tancament i/o la tanca de vegetació arrencarà des de la base de 
la tanca (nivell de terreny).  

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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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



 
 

18 
 
 
 
 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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) 
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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.”. 
 
17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER M.. R. A., PER A  
SEGREGAR LA PARCEL·LA EN DOS ENTITATS A AV. EDUARD TOLDRÀ,   
34. NÚM. EXP 000364/2019-OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  M. R. A.,  NIF XXXXXX, per a 
SEGREGAR LA PARCEL·LA EN DOS ENTITATS, a AV. EDUARD TOLDRA,   34, 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. L’eficàcia de la llicència de segregació restarà subjecte a l’execució material de 
l’enderroc corresponent a la llicència d’obres 800/2019-OBR a fi d’eliminar les 
edificacions existents a cavall de les finques objecte de segregació. 

2. La finca inicial a segregar té la següent descripció: 

• Parcel·la de 3259,3 m2 amb front a l’Avinguda Eduard Toldrà. 

Després de la segregació les parcel·les resultants són les següents: 

• Entitat A: Parcel·la de 2651,98 m2 amb front a l’Avinguda Eduard Toldrà. 
• Entitat B: Parcel·la de 607,32m2 amb front a l’Avinguda Eduard Toldrà. 
 
3. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

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

CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
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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. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’ajuntament. 

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. R. A., PER A  
ENDERROCAR PORXO EXISTENT  A AV. EDUARD TOLDRÀ,   34.  NÚM. 
EXP.:000800/2019-OBR 

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

ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. R. A., per a  
ENDERROCAR PORXO EXISTENT, a AV. EDUARD TOLDRA,   34, (Exp.000800/2019-
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 l’obra cal aportar, projecte tècnic i assumeix del tècnic 
degudament visat pel corresponent col·legi professional. 

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

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

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

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

5. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
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6. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MUNTE ROBERT, 
SL, PER A  CONSTRUIR HABITATGE PLURIFAMILIAR EN CANTONAD DE 
PB+2PP+PCOB, AMB 5 HABITATGES, 4 APARCAMENTS PER COTXE 1 
APARCAMENT DOBLE, 4 APARCAMENTS PER MOTO I 2 LOCALS 
COMERCIALS AL C. MERCÈ, 1-3 I C. CAPUTXINS, 34-36 NÚM. EXP.: 
000968/2018-OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MUNTE ROBERT, SL, per a  
CONSTRUIR HABITATGE PLURIFAMILIAR EN CANTONAD DE PB+2PP+PCOB, 
AMB 5 HABITATGES, 4 APARCAMENTS PER COTXE 1 APARCAMENT DOBLE, 4 
APARCAMENTS PER MOTO i 2 LOCALS COMERCIALS al C. Mercè, 1-3 i C. 
Caputxins, 34-36, (Exp.000968/2018-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 les OBRES 

1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  (ADJUNTAR IMATGE) 
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament el projecte 
d’execució que contempli les modificacions del projecte bàsic, i full d’estadística. 

3. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. 

4. Les plaques solars no podran tenir incorporat el dipòsit d’aigua, i aquestes no han 
de ser visibles des de la via pública. 

5. Caldrà complir amb els requeriments de materials i colors marcats a l’ordenança 
de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, tant en els paraments com en les fusteries 
i serralleries de la façana. 

6. Tal i com es determina al projecte de construcció i al projecte d’enderroc de l’edifici 
existent a la parcel·la, caldrà recuperar l’arc de pedra existent al carrer de la Mercè. 

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. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

8. 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” 

• 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: 

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

9. 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. 

10. 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 
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arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14.  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. 

15. 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. 

16. 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. 

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

18. 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. 
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19. 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. 

20. 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 particulars de la 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. Les plaques amb els números M5 i P6, seran considerades una plaça doble. 

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 instal3lació elèctrica 
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb el projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

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. 
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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.”.  
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. D190716  

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per SERTEC-20, SLU, per a fer la reforma interior de la nau 
industrial per a instal·lar indústria química, al C. Masia del Notari, 21 (000394/2019-
OBR) 

2. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 2 x 0,4 m per connexió de 
gas, al C. Arengaders, 9 (000681/2019-OBR) 

3. Id. per B. C. C., per a fer la instal·lació interior del gas, al C. Arengaders, 9 
(000686/2019-OBR) 

4. Id. per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, per a obrir una rasa de 6m per estesa de 
fibra òptica, al C. Joan Ricart, 29 (000764/2019-OBR) 
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5. Id. per FINCAS GARRAF, SL, per a fer la instal·lació interior de gas, a la Av. Jaume 
Balmes, 8–10 (000788/2019-OBR) 

6. Id. per M. X. G., per a fer la instal·lació interior de gas, al C. Caputxins, 9 (000793/2019-
OBR) 

7. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir 
una rasa de 2,65 x 0,4 m per connexió de gas (000823/2019-OBR) 

LLICÈNCIA D’OBRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
 
1- Sol·licitud presentada per J. V.  S.  A. per adequar un local per instal·lar un bar 

restaurant al passeig del Carme, 25-26. (756/19-eact). S’informa favorablement la 
concessió de la llicència d’obres i instal·lacions . 
 

2- Sol·licitud presentada per ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CANPISTRAUS per 
adequar un local per fer obres d’aïllament acústic al carrer unió, 29. S’informa 
favorablement la concessió de la llicència d’obres i instal·lacions amb les condicions 
establertes en els informes tècnics.”. 

 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
CP190716 

“ACTIVITATS 

DECLARACIO RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per M. E. H. per instal·lar una 

perruqueria a l’avinguda de Francesc Macià, 159, bxs.5. (143/19-eact). Es valora 
favorablement la declaració responsable presentada. S’ha presentat el certificat 
tècnic de les instal·lacions  

 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per O. T. R. per instal·lar una 

bugaderia autoservei al carrer de l’Aigua, 66 (187/2018-eact). Es valora 
favorablement la declaració responsable presentada. S’ha presentat el certificat 
tècnic de les instal·lacions  

 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per FIATC MUTUA DE SEGUROS I 

REASEGUROS per instal·lar una oficina d’administració i gestió d’entitat 
asseguradora a la plaça Soler i Carbonell, 6, bxs. (145/19-eact) Es valora 
favorablement la declaració responsable presentada. S’ha presentat el certificat 
tècnic de les instal·lacions.  

 
4- Declaració responsable d’obertura presentada per R. I. G. per instal·lar un 

perruqueria al carrer de l’Aigua, 86. (140/19-eact) Es valora favorablement la 
declaració responsable presentada. S’ha presentat el certificat tècnic de les 
instal·lacions.  
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5- Declaració responsable d’obertura presentada per G. L. R. L. per instal·lar una 

perruqueria al carrer Forn de Vidre, 12. (137/19-eact) Es valora favorablement la 
declaració responsable presentada.  
 

6- Declaració responsable d’obertura presentada per ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER per instal·lar una oficina al carrer Cuba, 48, bxs. 3. (210/18-
eact) Es valora favorablement la declaració responsable presentada. S’ha presentat 
el certificat tècnic de les instal·lacions.  
 

7- Declaració responsable d’obertura presentada per STEFAN C. per instal·lar una 
activitat de teràpies naturals a l’avinguda Garraf, 38-40. (139/19-eact) Es valora 
favorablement la declaració responsable presentada. S’ha presentat el certificat 
tècnic de les instal·lacions.  

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA  
 
8- Comunicació d’obertura presentada per CLUB VOLEI VILANOVA per instal·lar una 

pista d’entrenament privat de voleibol al carrer Ancora, 31, nau 9. (171/19-eact).  Es 
valora favorablement el regim de comunicació presentat, cal fer acreditació segons 
informe tècnic, . La  ponència decideix que no  es farà inspecció en local es molt petit  
únicament es la pista  per entrenament i uns lavabos , no hi ha servei de bar ni 
vestidors .  

 
COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT 
 
9- Comunicació d’obertura presentada per D. W. per canviar de nom un bar restaurant 

al carrer Llibertat, 16-18. (183/19-eact). S’informa favorablement el tràmit 
administratiu de canvi de nom . Cal passar a Disciplina D’Activitats per fer el 
requeriment respecte al compliment de la normativa per presentar estudi acústic 
.Mentre es manté horari reduït fins a les 23 hores . 

 
10- Comunicació d’obertura presentada per C. A. R. L.  per canviar de nom una 

discoteca al carrer de Cuba, 5. (179/19-eact) S’informa favorablement el tràmit 
administratiu de canvi de nom.  Cal comprovar que es disposi de limitador 
enregistrador segons ordenança de soroll. 

 
11- Comunicació d’obertura presentada per AZPIOLEA PIZZA, SL, per canviar de 

nom una pizzeria a la rambla de la Pau, 65. (193/19-eact) S’informa favorablement el 
tràmit administratiu de canvi de nom amb horari reduït  

 
12- Comunicació d’obertura presentada per ASOCIACIO EL 9 NOU VILANOVI per 

canviar de nom un bar i local social a la plaça Pou, 4. (194/19-eact) S’informa 
favorablement el tràmit administratiu de canvi de nom de l’activitat social amb bar  

 
13- Comunicació d’obertura presentada per C. Z. per canviar de nom l’activitat de 

bar restaurant situada a la rambla de la Pau, 109  (203/2019-eact). S’informa 
favorablement el tràmit administratiu de canvi de nom. Cal traslladar a disciplina 
d’activitats per requerir estudi acústic en compliment de l’ordenança de soroll , mentre 
horari reduït  
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14- Comunicació d’obertura presentada per SOFIN 2013, SL per canvi de nom 
l’activitat de botiga d’electrodomèstics del carrer caputxins, 35  (199/2019-eact.). 
S’informa favorablement el tràmit administratiu de canvi de nom. Cal mantenir la 
condicions de la llicència inicial conforme les plantes PP” i PP3 estan sense urs i per 
tant no formen part de l’activitat. 

 
15- Comunicació prèvia d’obertura presentada per F. R. J. per canvi de nom de 

l’activitat de venda i Elaboració de menjar per emportar i pollastres a l’ast al carrer 
Dr. Zamenhof, 34  (207/2019-eact). S’informa favorablement el tràmit administratiu 
de canvi de nom. 

 
16- Comunicació prèvia d’obertura presentada per COKETTE ESTYLE, SL per canvi 

de nom de l’activitat de venda de calçat i complements de roba al carrer Ancora, 2 
206/2019-eact). S’informa favorablement el tràmit administratiu de canvi de nom. 

 
PROJECTES I OBRES 
 
22. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES PER A LA MILLORA DE 

LA CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIA A CAN 
PAHISSA. NÚM. EXP. 53/2019/EPUR 

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

 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar   inicialment el projecte d’obres menors “Millora calefacció, 
climatització i substitució de fusteria a Can Pahissa “  de Vilanova i la Geltrú, que 
conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i  redactat per part de l’arquitecte tècnic À. G. 
R. i  l’enginyer tècnic municipal senyor J. M. S. i  promogut per aquest Ajuntament  amb 
un pressupost total per a contracte de cinquanta-set mil cinc-cents seixanta cinc euros 
amb trenta cèntims 57.565,30€ ( 47.574,63€ més 9.990,67€ de l’IVA) .  
  
Segon .-   SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període de 
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, sinó es 
presenten al·legacions en el termini esmentat es considerarà el projecte aprovat de 
forma definitiva a tots els efectes.”. 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
23. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

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

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
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abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que comença per V. P., C. i finalitza per G. J. G. , S.L. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 

 
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA 
 
24. PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D’EMERGÈNCIES. APROVAR 

L’ACTUALITZACIÓ 2019 DEL MANUAL D’ACTUCACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC 
MUNICIPAL PER LA FESTA MAJOR. 

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

 
PRIMER: Aprovar la documentació adjunta, corresponent a l’actualització 2019 del 
manual d’actuació del Pla Específic Municipal per la Festa Major.”. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 

 
 


