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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE  05 DE DESEMBRE DE 2017 
 
Acta núm. 45 
 
Assistents:  
 

         NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 

       
           SECRETARI  

MARCEL·LI PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la 
Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) i la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA 
(Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

Fe Pública  
 
1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2017. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28 de 
novembre de 2017. 

 
2. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 304/2017 DE DATA 5 DE MAIG DE 

2017 DE LA SECCIÓ QUARTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ NUM. 286/2016 
(DERIVAT DEL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 220/2015 del JCA 10).                                  
NÚM. EXP. 000240/2017-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
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Òrgan jurisdiccional :   TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment :   Recurs d’apel·lació 286/2016 C (rotlle apel·lació 286/2016) 
 
Núm. i data sentència:  304/2017 de 5 de maig de 2017 
 
Part actora :    F. J. G. G. 
 
Part demandada :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:    ARC DESPATX D’ADVOCATS, CONSULTORS, SCP 
 
Objecte del procediment :  Sentència núm. 162/16, de data 14.06.2016, recaiguda en 

el procediment abreujat 220/15 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona que ESTIMA EL 
RECURS interposat contra la resolució de 27 de maig de 
2015 que imposava al treballador municipal una sanció de 
suspensió de funcions. 

 
Decisió :  - DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ 

INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT 
- CONFIRMA LA SENTÈNCIA DE PRIMERA INSTÀNCIA 
EN TOTS ELS SEUS PRONUNCIAMENTS. 
- IMPOSA LES COSTES A L’AJUNTAMENT (amb un límit 
de 500 €). 

 
Fermesa :    La resolució és ferma. 
 
Acords:    1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
2. Procedir al compliment de la sentència de primera 
instància. 

 
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC SITUAT A LA RAMBLA PRINCIPAL, 
NÚM. 1 DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000020/2017-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, que no 
comporten transformació dels béns,  de conformitat amb el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec 
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la concessió d’ús privatiu de 
domini públic per a la gestió i explotació del servei de quiosc a la Rambla, número 1 de 
Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert amb publicitat d’acord amb els 
articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de 10 anys, amb un cànon anual mínim 
de 900,00 €. 
 
TERCER.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
TALLERS O ACCIONS ENGLOBADES DINS DEL PROGRAMA D’ANIMACIÓ 
EDUCATIVA EN SALUT PÚBLICA (PAES) DE  VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 
NÚM. 000015/2017-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec 
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei per al 
desenvolupament de diferents tallers o accions englobades dins del Programa 
d’animació educativa en salut pública (PAES) als centres educatius de primària, 
secundària i batxillerat del municipi de Vilanova i La Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, seguint els tràmits de gestió eficient en la contractació previstos a l’article 8 
del Decret llei 3/2016, per un període de dos anys amb dues pròrrogues d’un any 
cadascuna d’elles i amb un pressupost total de licitació de 9.293 € anuals que es 
desglossa de la següent forma: 
 
LOT I: 5.834,00 € anuals 
LOT II: 3.459,00 € anuals 
 
El pressupost de licitació total, pels dos anys de duració del contracte ascendeix a 
18.586 € desglossats de la següent forma: 
 
LOT I: 11.668 € 
LOT II: 6.918 € 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.3112.2269900 del pressupost del 2017 i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte. 
 
QUART.- Publicar l’anunci al perfil del contractant.”. 
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5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
LA FRACCIÓ DE RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE 
LA FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000007/2017-CONT. 

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

 
ACORD 

 
“PRIMER.- Adjudicar a SORIGUÉ NORDVERT, S.L.  amb CIF  B-43540285, el  LOT 1 i  
LOT 3 i adjudicar a CANTERA ROCA, S.L., amb CIF B-58444050, el LOT 2 del contracte 
del servei  de transport i gestió dels residus de la fracció de residus assimilables, de la 
fracció de runes i de la fracció de restes vegetals de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, 
pels següents imports: 
 
LOT 1 per import de 16.989,00 € anuals de base imposable i 1.698,90 € corresponent a 
un 10% d’IVA, que fan un total de 18.687,90 € anuals, a l’empresa SORIGUÉ 
NORDVERT, SL. 
 
LOT 2 per import de 10.375,00 € anuals de base imposable i 1.037,50 € corresponent a 
un 10% d’IVA, que fan un total de 11.412,50 € anuals, a l’empresa CANTERA ROCA, 
S.L. 
 
LOT 3 per un import de 11.554,50 € anuals de base imposable i 1.155,45 € 
corresponent a un 10% d’IVA, que fan un total  de 12.709,95 € anuals, a l’empresa 
SORIGUÉ NORDVERT, SL. 
 
Import total dels tres lots 38.918,50 € anuals de base imposable i 3.891,85 corresponent 
a un 10% d’IVA, que fan un total anual de 42.810,35 € (QUARANTA-DOS MIL VUIT-
CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS). 
 
SEGON.-.L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1622.2270000 del pressupost del 2017 i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte.  La durada del contracte serà de 2 anys, sense possibilitat de 
pròrroga. 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, es 
subordinarà a l’existència de crèdit adequat i suficient que es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a SORIGUÉ NORDVERT, S.L.  amb CIF  B-43540285, 
LOT 1 i LOT 3 i a CANTERA ROCA, S.L., amb CIF B-58444050, LOT 2, per a que 
formalitzin el contracte en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què 
rebi la notificació de l’adjudicació del contracte, previ pagament de la taxa de formalització 
del contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article 6, 
epígraf 8. 
 
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. 
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CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu la clàusula 1.5. del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Sr. Santi Alcaraz Fernández, Tècnic de 
Serveis Viaris, i el Sr. Jordi Campamà Pujol, cap del Servei.  
 
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.”. 

 

6. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI DE  SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA 
MITJANÇANT AGENTS DE CIVISME AL MUNICIPI  DE  VILANOVA I LA 
GELTRÚ.  EXP. NÚM. 000016/2017-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el 
plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei 
de sensibilització a la ciutadania mitjançant Agents de Civisme del municipi de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP,  per un període de dos anys amb dues pròrrogues d’un any cadascuna 
d’elles i amb un pressupost base de licitació plurianual de la contractació es fixa en la 
quantitat de  NORANTA-CINC MIL EUROS (95.000,00.- €), que aplicant el 21% d’IVA, 
de DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (19.950,00€), resulta un import total 
de CENT CATORZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (114.950.- €) 
 
El pressupost base de licitació anual de la contractació es fixa en la quantitat de 
QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS (47.500,00 €), que aplicant el 21% d’IVA, 
de NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS (9.975,00 €), resulta un import total 
anual de CINCUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS (57.475,00 
€). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les partides corresponents del pressupost de 2018 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 al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.”. 
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7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
JARDÍ AMB CARRER PICAPEDRERS, EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2014. 
NÚM. EXP. 000010/2015-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ACORD DE RESOLUCIÓ 

DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PL. EDUARD MARISTANY, 
EL DIA 2 DE JUNY DE 2016. NÚM. EXP. 000058/2016-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI XXXX, en representació de la senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 6844 FGF 
AL CREMAR-SE UN CONTENIDOR DE LA RAMBLA SAMÀ, 81, EL DIA 25 
D’ABRIL DE 2016. NÚM. EXP. 000010/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar en tots els seus termes, pels motius i fonaments expressats en la 
part expositiva d’aquesta resolució, la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per l’advocada Sra. XXXX, en representació de la senyora amb DNI XXXX,  
pels danys al seu vehicle amb matrícula 6844 FGF al resultar cremats uns contenidors 
ubicats a la rambla Samà, 81, el dia 25 d’abril de 2016  
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
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10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA PLAÇA DE LA VILA, 
EL DIA 19 DE MAIG DE 2017. NÚM. EXP. 000075/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 2675 GKG, 
PER RETIRADA DE LA GRUA DE L’ACCÉS A LA PLATJA DEL FAR EL DIA 21 
DE MAIG DE 2017. NÚM. EXP. 000123/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització per a la representada de 
l’advocada A. M. T. B. , amb DNI XXXX, en la quantitat de TRES-CENTS VUITANTA 
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (380.38 EUROS) pels danys soferts, 
els quals aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” 
d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.”. 
 
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ                            
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA                             
A LA PUJADA DEL CINTO DIRECCIÓ PL. LLEDONERS.                                                    
NÚM. EXP. 000124/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la mare del menor amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament. 

 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
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13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 7405 JYC, 
AL SER RETIRAT PER LA GRUA MUNICIPAL DEL CARRER CONXITA 
SOLER, 33, EL DIA 18 D’AGOST DE 2017. NÚM. EXP. 000128/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
 
14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU PER COMPLIMENT 
FAVORABLE DE MESURES ALTERNATIVES  D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER SATISFER LES SEVES 
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA I NEGAR A 
IDENTIFICAR-SE QUAN VA SER REQUERIT PELS AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL. NÚM EXP. 000190/2017-UES.   

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) 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: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de sis-cents 
euros amb un cèntim (600,01 €) per infracció de l’article 36.3 de la Llei 4/2015, de 30 de 
març de protecció de la seguretat ciutadana, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de les sancions econòmiques 
imposades a la persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
QUART. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present Decret a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la 
Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
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15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 
ESCAU, DE L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA COMPANYIA 
MERCANTIL AMB CIF G5889999-8, PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES 
ESCOMBRARIES DINS DE LA PAPERER SITUADA AL C. DE LA LLIBERTAT, 
137, EN DATA 24/03/2017.   NÚM. EXP.  000221/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT per haver passat el termini de 6 mesos des de 
l’inici de l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador incoat a nom 
de la companyia mercantil amb CIF G5889999-8, sens perjudici de la possibilitat de 
tornar a incoar expedient sancionador en cas de que els fets no hagin prescrit.  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
16. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
SOCIETAT AMB CIF B6297862-2, PER REALITZAR UN ABOCAMENT NO 
AUTORITZAT AL CAMI NET DE LA PISTA DE RONDA DE LA ZONA DELS 
COLLS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, NOTIFICAT EN DATA 20/03/2017.                            
NÚM. EXP. 000254/2017-UES.   

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la societat amb CIF B6297862-2.la sanció de multa de sis cents 
euros (600 €) per infracció de l’article 25.1 del Títol II, Capítol II de l’ordenança municipal 
sobre neteja de la via pública de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la societat amb CIF B6297862-2 per tal que s’ingressi a la Caixa 
de l’Ajuntament l’import de quatre-cents nou euros amb setanta-set cèntims (409,77 €), 
corresponents a valoració dels treballs realitzats per retirar els residus. 
 
TERCER. REQUERIR la societat amb CIF B6297862-2, per tal que s’ingressi a la Caixa 
de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, de sis cents euros (600 €) en el termini 
de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta 
proposta. 
 
QUART: REQUERIR la societat amb CIF B6297862-2, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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17. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,  PER MOLESTIES CAUSADES ALS 
VEÏNS PEL SEU GOS.  NÚM. EXP. 000362/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: . IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.3 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
18. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX, PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE LES 
ESCOMBRARIES DINS LA PAPERERA UBICADA AL C. DE PERE RIUDOR, 
DAVANT DEL NUMERO 13, DETECTADA EN DATA 25/05/2017.                             
NÚM. EXP. 000369/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa 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: REQUERIR la persona titular del NIE XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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19. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ, EN DATA 04/06/2017. NÚM. EXP. 000381/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: . IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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 XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
20. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
SOCIETAT AMB CIF B6395339-2, PER DEIXAR CARTRONSI RESTES DE 
BROSSA A LA VIA PÚBLICA, DAVANT DEL SEU ESTABLIMENT UBICAT AL 
C. DELS CAPUTXINS, 24, DETECTADA EN DATA 13/06/2017.                                     
NÚM. EXP. 000396/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la societat amb CIF B6395339-2 la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la societat amb CIF B6395339-2, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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21. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A 
L’ACTIVITAT LOCUTORI I SERVEI D’INTERNET, A NOM DE LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX, PER ABANDONAR MOBILIARI DESBORDANT LA 
VIA PÚBLICA ALS CONTENIDORS DEL C. DE CANÀRIES, DAVANT DEL 
NÚMERO 14, DETECTAT EN DATA 12/06/2017. NÚM. EXP. 000397/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX, titular de l’activitat comercial 
LOCUTORI I SERVEI D’INTERNET, ubicada al C. De l’Àncora, núm 20, Bxs 1, la sanció 
de multa de tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.2 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del NIE XXXX, titular de l’activitat comercial 
LOCUTORI I SERVEI D’INTERNET, ubicada al C. De l’Àncora, núm 20, Bxs 1, 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.”. 
 
22. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU PER ESTIMACIÓ 
D’AL·LEGACIONS D’EXPEDIENT SANCIONADOR A L’ACTIVITAT 
COMERCIAL AMB NIF B59306829 , PER DEIXAR CARTRONS FORA DELS 
CONTENIDROS DE LA PLAÇA MEDITERRÀNIA,     DAVANT DEL NÚMERO 4, 
DETECTADA EN DATA 07/07/2017. NÚM. EXP. 000429/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat comercial 
amb NIF B59306829. 
 
SEGON: ARXIVAR el present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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23. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU PER ESTIMACIO 
D’AL·LEGACIONS D’EXPEDIENT SANCIONADOR A L’ACTIVITAT 
COMERCIAL DE BAR RESTAURANT AMB NIF B66411315, PER NO  
NETEJAR LA PART OCUPADA PER LA SEVA TERRASSA UN COP AQUESTA 
VA SER DESMUNTADA, DETECTADA EN DATA 07/07/2017.                                 
NÚM. EXP.000439/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ARXIVAR el present expedient sancionador. 
 
SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
24. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A 
L’ACTIVITAT COMERCIAL  TITULAR DEL NIF B6405727-6, PER DEIXAR 
CARTRONS A LA VIA PÚBLICA FORA DELS CONTENIDORS DE LA RAMBLA 
DEL CASTELL, DAVANT DEL NÚMERO 58, DETECTADA EN DATA 
27/06/2017. NÚM. EXP 000445/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la societat titular del 
NIF B6405727-6. 
 
SEGON. ARXIVAR el present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
25. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A 
L’ACTIVITAT AMB NIF P0800154-G, PER DEIXAR CARTRONS A LA VIA 
PÚBLICA FORA DELS CONTENIDORS DEL C. DE LES BARQUES,                   
DAVANT DEL NÚMERO 7, DETECTADA EN DATA 05/07/2017.                                              
NÚM. EXP. 000452/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat amb                 
NIF P0800154-G. 
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SEGON: IMPOSAR a l’activitat amb NIF P0800154-G, la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR l’activitat amb NIF P0800154-G, 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." 
 
26. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DOCUMENT IDENTIFICATIU (PASSAPORT DE 
CUBA) XXXX, PER ABOCAMENT DE RUNA AL PASSATGE DE SOLICRUP 
S/N, EN DATA 30/05/2017. NÚM. EXP. 000496/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del Document Identificatiu (Passaport de 
Cuba) XXXX, la sanció de multa de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 
23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del Document Identificatiu (Passaport de Cuba) 
XXXX, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, 
s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el 
requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
27. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
SOCIETAT AMB CIF B6480657-3, TITULAR DE L’ACTIVITAT COMERCIAL DE 
BAR RESTAURANT AUBICAT AL PASSEIG DEL CARME, 48, PER OCUPACIÓ 
D’ESPAI DEL DOBLE PERMÈS AMB TAULES I CADIRES; PER 
AMUNTEGAMENT DE TAULES I CADIRES I ESTRIS ALS LATERALS DELS 
MÒDULS I PER INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SENSE AUTORITZACIÓ AIXÍ 
COM PER GUARNIMENT AMB GARNALDES ELÈCTRIQUES DE                    
PALMERES PÚBLIQUES, SEGONS INFORME DE DATA 31/07/2017.                                        
NÚM. EXP. 000524/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la societat amb CIF B6480657-3 la sanció de multa de dos-
cents vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 7.1 de l’Ordenança Reguladora de 
l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, 
segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la societat amb CIF B6480657-3 la sanció de multa de sis-cents 
euros (600 €) per infracció de l’article 7.3 de l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de la 
via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, segons consta a 
l’expedient.  
 
TERCER. IMPOSAR a la societat amb CIF B6480657-3 la sanció de multa de  dos-
cents vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 17 de l’Ordenança Reguladora de 
l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, 
segons consta a l’expedient. 
 
QUART. IMPOSAR a la societat amb CIF B6480657-3 la sanció de multa de sis-cents 
euros (600 €) per infracció de l’article 18 de l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de la 
via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, segons consta a 
l’expedient. 
 
L’import total de les sancions proposades ascendeix, per tant, a la quantitat de mil 
set-cents cinquanta euros (1.750 €). 
 
CINQUÈ: REQUERIR la societat amb CIF B6480657-3, 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. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
28. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE                           

22 DE NOVEMBRE DE 2017 AMB NÚMERO 8647-2017 D’APROVACIÓ                         
DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I                 
ASSOCIACIONS DE L’ASSOCIACIÓ FOMENT DEL PUBILLATGE                 
GARRAF-PENEDÈS.  NÚM. EXP. 000261/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Ratificar el decret de 22 de novembre de 2017 amb número 8647-2017 del primer 
tinent d’Alcaldia i regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, Sr. 
Juan Luis Ruiz Lopez, relatiu a la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions de Vilanova i la Geltrú amb el número 518.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
29. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE DEIXAR SENSE EFECTE EL 

CONTRET RESULTANT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA 
FUNDACIÓ INSTITUT RAMON MUNTANER. FUNDACIÓ PRIVADA DELS 
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA I l’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA ITINERANCIA DE L’EXPOSICIÓ “LA 
FESTA POPULAR, LA CATALANITAT CÍVICA”. NUM. EXP. 000113/2017-CUL. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar el deixar sense efecte  la quantitat de 2.982,65 € contreta mitjançant l’operació 
comptable 220170004354 i revertir-li a la partida 31.3340.2260901 de suport a la creació. 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local aprovarà allò que consideri més adient.”. 
 
30. CONVIVÈNCIA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA RENÚNCIA DE LA 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASOCIACIÓN AMAL POR LA CONVIVENCIA 
CULTURAL E INTEGRACIÓN. EXP. NÚM. 000024/2017-CON. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  Acceptar la renúncia del deute pendent de l’Ajuntament corresponent a la 
subvenció concedida a la Asociación Amal por la convivencia cultural e integración 
l’any 2013. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Departament d’Intervenció i a la Asociación Amal por 
la convivencia cultural e integración.”. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
31. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 

ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA 
PROVISIÓ DE CINC PLACES D’OPERARI/ÀRIA. NÚM. EXP 000515/2017-RH.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs-
oposició, en torn lliure, per cobrir 5 places de Personal d’Oficis, categoria laboral 
Operari/ària, enquadrades a la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON.- Convocar les corresponents proves selectives de 5 operaris/àries i disposar la 
publicació de la convocatòria i de les bases al BOPB i al DOGC. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: les despeses d’aquestes places estan consignades en 
les partides de despeses del Capítol I del pressupost vigent, en les vacants pendents de 
cobrir com a operaris/àries a la Plantilla 2017.”. 
 
32. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PUBLICA DEL 

TREBALLADOR J.C.B. EXP. NÚM. 000435/2017-RH. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D  
 
“I. Declarar el servei de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat 
com un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. De conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 7, 12 i 13 de la Llei 53/84, i l’article 
326.1 del Decret 214/90, de 30 de juliol, correspon declarar la compatibilitat al Sr. 
J.C.B., per a : 
 
a) L’exercici públic de professor de música al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 9,50 hores setmanals. 
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
33. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES    DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/35. NÚM. EXP.  52/2017/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/35.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/35. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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34. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE FINALITZACIÓ DEL PROJECTE EL 

FAR PEL QUE FA AL FINANÇAMENT DE FEDER CATALUNYA                     
(2007-2013). EXP. NÚM. 000060/2017-INT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“PRIMER:   Donar compte de la Resolució de la Directora general d’Administració local 
del Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge de revocació 
parcial i  finalització de l’operació “El Far. Centre d’Interpretació i acollida turística” 
(GO035016), de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, cofinançada mitjançant FEDER 
Catalunya 2007-2013 (Eixos 2 i 4, 2a convocatòria), que comporta una disminució de la 
subvenció atorgada de -58.754,65 euros. 
 
SEGON: Tramitar un canvi de finançament del projecte del Far per un import 15.689,86 
euros mitjançant els majors recursos ordinaris realitzats del Departament de Cultura, 
atès que la resta de la diferència ja es va regularitzar durant l’exercici 2016.”. 

TRESORERIA 

35. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PER M. R. R. CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE 06-02-2017 QUE DESESTIMAVA LA RECTIFICACIÓ I 
DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  NÚM. EXP. 000033/2017-GES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Desestimar el Recurs de Reposició interposat per M. R. R. contra el Decret de la 
Regidora Delegada de data 06-02-2017 en el qual es desestimava la sol·licitud de 
rectificació i devolució de les autoliquidacions  números 201926569, 201926570 i 
201926571,  de  l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana de les finques amb referència cadastral 2253107CF9625S0001GS, 
2253101CF9625S0001US i 2253102CF9625S0001HS, del Sector Eixample Nord, 30, 
transmeses en data 30-05-2012.”. 
 
36. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. CONCESSIÓ SUBVENCIONS. TAXA ESCOMBRARIES 

DOMICILIÀRIES (LLOGATERS). NÚM. EXP. 000995/2017-GES.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 
 

1) Concedir els ajuts següents per un total de 1.846,37 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) previstos a l’apartat B).g).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: 
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2)  
Nom NIF Import 

Subvenció 

A.J., A. XXXX 98,20 

A.,F. XXXX 98,20 

A.P., A. XXXX 98,20 

C. B., M P. XXXX 93,29 

C. C., A. XXXX 98,20 

D. N., M.L. XXXX 98,20 

D. G., C. XXXX 98,20 

E.,S. XXXX 98,20 

G. C., D. XXXX 98,20 

L. C., J. XXXX 98,20 

M. C., A. XXXX 98,20 

M. M., E. XXXX 93,50 

P. C., F. XXXX 98,20 

P. D., M.R. XXXX 98,20 

R.,M. XXXX 93,29 

R.C., L. XXXX 93,29 

R. Z., P. XXXX 98,20 

T.G.T, S. XXXX 98,20 

T.,M. XXXX 98,20 

19 Expedients  1.846,37 

 

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

3) Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa in 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). 
 

Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 
 
37. GESTIÓ TRIBUTÀRIA.  CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU (NIVELL DE 

RENDA). NÚM. EXP. 000997/2017-GES. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

1. Concedir els ajuts següents per un total de 6.471,13 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 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: 
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Nom NIF Import 
Subvenció 

A. S., A. XXXX 150,25 
A. M., A. XXXX 49,03 
A. M., R. XXXX 68,25 
A. V., O. XXXX 55,41 
A. G., P. XXXX 110,26 
B. B., M. XXXX 91,68 
B. J., F.P. XXXX 27,71 
B. G., M. XXXX 237,63 
C. S., M. D. C. XXXX 45,03 
C. C., C.  R. XXXX 52,76 
C. S., S. XXXX 46,86 
C. G., P. XXXX 72,99 
C. M., A. XXXX 52,15 
D.M. U., A. XXXX 68,61 
D. S., J. XXXX 126,44 
E. P., M. XXXX 146,82 
E. P., A. XXXX 75,79 
F. G., M. XXXX 116,06 
F. L., M. C. XXXX 70,82 
F. E., N. XXXX 150,23 
F. S., M. XXXX 73,90 
G. S., A. M XXXX 75,71 
G. B., A. XXXX 94,25 
G. G., M C. XXXX 283,32 
G. R., M.C. XXXX 209,23 
H. H., J. XXXX 72,64 
H. L., J. F. XXXX 70,93 
J.T., J. B. XXXX 300,00 
J. P., S. XXXX 156,58 
K.,G. A. XXXX 107,33 
L. R., S. XXXX 76,04 
L. M., R. XXXX 65,64 
L. M., T. XXXX 79,96 
M. R., M N. XXXX 62,61 
M.C., N. XXXX 46,98 
M. D.M., J. XXXX 127,58 
N. D., M. C. XXXX 82,49 
P. L., E. XXXX 114,73 
P. G., M. R. XXXX 41,17 
C. A., M.P. XXXX 140,36 
P. P., F. XXXX 171,06 
P. G., V. XXXX 103,00 
P. F., C. XXXX 45,99 
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P. P., M. XXXX 173,03 
P. S., M. A. XXXX 82,84 
P. S., J. XXXX 67,92 
P. C., A. XXXX 58,63 
R. A., R. XXXX 300,00 
S. T., E. XXXX 146,65 
S. M., M. M. XXXX 55,22 
S. M., R. M. XXXX 117,43 
S. V., M. XXXX 185,86 
S. C., R. XXXX 300,00 
S. T., C. A. XXXX 143,98 
T. R., F. J. XXXX 149,69 
V. M., E. XXXX 112,72 
V. C., F. XXXX 79,16 
V. D., E. XXXX 81,72 
  6.471,13 

 

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

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.”. 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
38. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI S’ESCAU 

DEL CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA 2177/2006-OBR, PER A 
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB+1PP, AL 
CARRER FES, 15 I DE LA SEVA PRÒRROGA, A FAVOR DE LA SRA. M. S. 
NÚM. EXP. 000942/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- CONCEDIR el CANVI DE TITULARITAT a favor de M. S. de la llicència 
002177/2006-OBR per a CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PS+PB+1PP, situat al carrer FES, 15, concedida per acord de la Junta de Govern Local 
del dia 12 de juny de 2007 a favor de Promociones Albatros 2010, SL.  
 
SEGON.- CONCEDIR la PRÒRROGA de la mateixa llicència, sol·licitada pel seu nou 
titular, d’acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnics i jurídic 
favorables, amb les següents condicions generals i particulars:  
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1. La pròrroga s’atorga fins el 31 de desembre de 2018, termini màxim establert a 
l’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, que modifica l’apartat 3r de la Disposició 
transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i amb  les mateixes 
condicions particulars i generals que s’establien a la llicència per edificar.  
 
TERCER- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. M. S. i a PROMOCIONES ALBATROS 
2010, SL.”. 
 

39. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVACIÓ SI 
S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER C. C. S., PER A  CONSTRUIR PISCINA, FER UNA EDIFICACIÓ 
AUXILIAR I FER UNA NOVA ORDENACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS DE 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR  SITUAT AL PTGE. SIS CAMINS,   16. NÚM. 
EXP. 000979/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  C. C. S., per a  CONSTRUIR 
PISCINA, FER UNA EDIFICACIÓ AUXILIAR I FER UNA NOVA ORDENACIÓ DELS 
ESPAIS EXTERIORS DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR, situat al PTGE. SIS CAMINS, 
16, (Exp.000979/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. L’executivitat de la llicència resta condicionada a la presentació a aquest 
Ajuntament del projecte executiu, estudi de seguretat, full d’assumeix de l’arquitecte 
director de l’obra, full del coordinador de seguretat, programa de control de qualitat, tot 
visat pel corresponent col·legi professional. 

2. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic: Qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte executiu, caldrà presentar-la com a 
modificació del projecte bàsic. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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.”. 
 
40. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ                           

SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER I. E. P., PER A  REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR                      
ENTRE MITGERES DE PB+2PP,  AL C. SANT MAGI, 13.                                    
NÚM. EXP.001019/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  I. E. P., per a  REHABILITAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, al C. SANT MAGI,  13, 
(Exp.001019/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. 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: 

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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2. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

3. 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 les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la 
seva connexió a la xarxa de clavegueram.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 
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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 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) 
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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.”.   
 
41. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ SI 

S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER PROMOBEST 
ADARRO, SL, PER A MODIFICAR EL PROJECTE 1263/2016-OBR, 
CONSISTENT EN CANVIAR LA DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES DEL 
PROJECTE INICIAL APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 3/2/2017 PER A  REHABILITAR I CANVIAR L'US DE L'EDIFICI SITUAT 
AL C. JARDI,  37-39. NÚM. EXP.001200/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  PROMOBEST ADARRO, SL, per 
a MODIFICAR EL PROJECTE 1263/2016-OBR, consistent en CANVIAR LA 
DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I CANVI 
D’ÚS APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3/2/2017, situat al 
C. JARDÍ, 37-39, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic 
i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
10. Es mantenen les mateixes condicions particulars i generals de la llicència 
objecte d’aquesta modificació. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
42. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE DE LES 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D171205. 

 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN DEL DIA 05/12/2017 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 109-111, per fer 

rampa d’accés a l’entrada principal de l’edifici plurifamiliar en cantonada, a la Av. 
Francesc Macià, 109-111 (995/2017) 

2. Id. per COM. PROP. PL. AGERMANAMENT, 5 per fer reparació i impermeabilització 
del terrat comunitari de l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Agermanament, 5 (1091/2017) 

3. Id. per PETITS LOCALS, SL, per sectoritzar nau per complir amb la normativa de 
bombers per fer trasters, a la Av. Eduard Toldrà, 121-123 (1128/2017) 

4. Id. per EXPLOTACIONES GRUPO B TRES, SL, per arranjar cantell del lateral del 
balcó de la PP de l’edifici plurifamiliar, al C. Josep Anselm Clavé, 66 (1166/2017) 
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5. Id. per 77298380-A, per reformar el pati posterior de l’habitatge, al Ptge. Doctor 

Thebussem, 27 (1169/2017) 
6. Id. per XXXX, per reformar el terrat comunitari, arranjar i pintar la façana posterior i 

la barana superior de la façana principal de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. 
Lepant, 55 (1175/2017) 

7. Id. per COM. PROP. RBLA. PAU, 65, per arranjar els problemes amb la sortida de 
fums de la cuina del pis 1er 2a per el pati interior, a la Rbla. Pau, 65 (1263/2017) 

8. Id. per XXXX, per fer la instal·lació de plaques solars per captació fotovoltaica a 
l’habitatge unifamiliar, al C. Riu Tajo, 7 (1271/2017) 

9. Id. per METEORIT, CB, per arranjar les dos façanes de l’edifici plurifamiliar, al C. 
Ferrer i Vidal, 53 (1275/2017) 

10. Id. per COM. PROP. BAHIA BLANCA, per talar palmera per perill de caiguda, al C. 
Roger de Lluria, 1 (1299/2017) 

11. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 5,1 x 0,4M en 
vorera per connexió de gas, al C. Jardí, 37-39 (1159/2017) 

12. Id. per PROMOBEST ADARRO, SL, per fer connexió interior de gas, al C. Jardí, 37-
39 (1270/2017) 

13. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per fer connexió elèctrica, al C. 
Ancora, 33 (1291/2017) 

14. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
SA, per obrir rasa de 1,4M i fer escomesa per la connexió de gas, al C. Nou, 12 
(1296/2017) 

15. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
SA, per obrir rasa de 20 x 0,4M i escomesa de 2,7 x 0,4M per connexió de gas, a la 
Av. Del Terme, 8 (1297/2017) 
 

Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 

1. Sol·licitud presentada per MONIBERIC SELECCION, SL, per a fer obres 
d’adequació de local per a instal·lar una activitat de venda d’embotits i 
alimentació a l’avinguda de Francesc Macià, 20. (1277/17) 

 
43. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES. CP171205.  
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per XXXX, per canviar sanitaris i mobles del bany, a la Av. 

Francesc Macià, 61 11-3 (1202/2017) 
2. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa i pintar l’habitatge, al C. 

Alexandre Cabanyes, 17 B 1-1 (1203/2017) 
3. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, a la Av. Cubeles, 18 1-2 (1204/2017) 
4. Id. per XXXX, per reformar cuina a la Av. Penedès, 22 3-2 (1205/2017) 
5. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Moli de Vent, 17 (1206/2017) 
6. Id. per XXXX, per reformar el bany, al C. Cristòfol Raventós, 9 1-2 (1207/2017) 
7. Id. per XXXX, per canviar placa de pladur per filtració d’aigua, a la Rbla. Sant Jordi, 

4 4-3 (1214/2017) 
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8. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Jardí, 1 3-2 (1215/2017) 
9. Id. per XXXX, per reformar la cuina, al C. Tarragona, 45 Esc. A 1-4 (1217/2017) 
10. Id. per XXXX, per substituir el paviment i revestiments del bany, al C. Llibertat, 122 

Bx 1 (1227/2017) 
11. Id. per COM. PROP. AV. GARRAF, 32, rehabilitar terrassa de la planta primera 

substituir paviment i impermeabilitzar terrassa 51,06m2, a la Av. Garraf, 32 
(1228/2017) 

12. Id. per ESPEBE 12, SL, per fer cates per comprovació de l’estructura i extracció de 
probetes, al C. Pere Jacas, 27 (1253/2017) 
 

ACTIVITATS 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 

1- Declaració responsable d’obertura presentada per GESTION JUSTIME, SL, per 
instal·lar una oficina administrativa a la rambla Principal, 55, local 10.  (150/17-
eact) 

 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per ASSOCACIÓ HABITART per 

una activitat d’estudi de fotografia al carrer Jardí, 35, bxs. (148/17eact) 
 

3- Declaració responsable d’obertura presentada per D. E. P. per obrir una oficina 
immobiliària al carrer de l’Aigua, 160. (135/17eact) 

 
4- Declaració responsable d’obertura presentada per F. M. per instal·lar una 

activitat de venda d’accessoris per a mòbils i impressió de carcasses al carrer de 
Sant Gregori, 1, bxs.3. (139/17 eact) 

 
5- Declaració responsable d’obertura presentada per J. C. G. per instal·lar un 

centre d’estètica i bellesa al carrer Pàdua, 4. (143/17 eact) 
 

6- Declaració responsable d’obertura presentada per J. X. W. per instal·lar una 
botiga de roba i complements al carrer Metal·lúrgia, 12. (144/17 eact) 

 
 
 

7- Declaració responsable d’obertura presentada per M. A. C. M. per instal·lar una 
oficina immobiliària al carrer de Santa Anna, 41. (145/17 eact) 

 
8- Declaració responsable presentada per L. CR. O. P. per instal·lar un centre de 

tractament d’ungles al carrer de Pare Gari, 32, bxs.2. 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER CANVI DE TITULARITAT 
 

9- Comunicació prèvia presentada per M. A. V. R. per canviar de nom una activitat 
d’elaboració i venda de menjar per emportar a la plaça de les Cols, 9, bxs.2. 
(130/17 eact). 
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44. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 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 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
 
R. T., G. XXXX PG/ FARIGOLA, 1, 1º, 4 

C. K., A. XXXX CR/ LLEIDA, 12, 4º, 2 

F. H., M. J. XXXX CT/ DE RIBES (III 5), 5, Esc: B, 2º, 2 

 
 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals.”. 
 
 
 
 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
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URGÈNCIES 
  
 
45. ENCARREGAR A L’IMET LA IMPLEMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT                    

DEL SERVEI LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O 
TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL FINANÇAT PER MITJÀ DEL 
CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS AMB LA GENERALITAT.                                 
NÚM. EXP. 000481/2017-SSO. 

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

“PRIMER. 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 servei anomenat Serveis 
laborals per a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, inclòs a 
l’addenda al Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a l’any 2017, que es concreta en la fitxa següent: 

PROGRAMA 
TIPUS DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Fitxa 40.2: Serveis laborals per a persones amb 
discapacitat o trastorns de la salut mental Ajut econòmic 167.275,00 

euros 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 167.275,00€, a l’IMET, amb càrrec a la 
partida 35.2313.2500500 del pressupost de despeses vigent i es farà efectiu a l’IMET 
prèvia presentació de la factura corresponent. 

TERCER. La realització d’aquest servei per part de l’IMET s’efectuarà d’acord amb els 
termes descrits a la Fitxa 40.2 de l’addenda del Contracte Programa 2018 signat en 
data 27 d’octubre de 2017. 

L’IMET serà el responsable d’emplenar i gestionar la documentació corresponent a la 
presentació del projecte i posterior justificació, i de traslladar-la a l’Ajuntament en temps 
i forma per tal que la corporació pugui incloure-la a la tramitació corresponent. 

QUART. Publicar aquest acord al DOGC i al registre de convenis de col·laboració, 
cooperació i encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya.”. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.48 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Marcel·lí Pons Duat 
 
 
 


