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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 19/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   19 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  2 de juny de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA ETEAMS 
en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

 
   

Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), CONXI 

MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES 

(Regidora ERC), JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) i MARTA GUINDA CAMPS 

(Regidora CUP), d’acord amb l’art. 113 de ROF. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 

APROVAR L’ACTA NÚMERO 18 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 26 DE MAIG DE 2020. 
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“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 18 de la Junta de Govern Local del dia 26 de 

maig de 2020.”. 

 
 
 
1. Secretaria General. Servei d’Assessoria Jurídica.  
Número: 67/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 5585 HLT PER NO ESTAR SENYALITZAT 
UN CONTENIDOR D’OBRES AL CARRER PERE RIUDOR, EL DIA 6 DE DESEMBRE 
DE 2018 
 
  

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

 
ACORD 
 
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
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d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
 
 
   
2. Secretaria General. Servei d’Assessoria Jurídica. 
Número: 69/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 
DAÑOS SUFRIDOS PER NO HABER PODIDO ESTAR EMPADRONADO EN LA 
CIUDAD DURANTE UN TIEMPO 
 
  
La Junta de Gobierno local por unanimidad de sus asistentes adopta el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
   
“PRIMERO. Desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por 
el señor con NIF XXXXXX, contra el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGUNDO. Comunicar este acuerdo a la parte interesada. 

TERCERO.  “Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa y es 
inmediatamente ejecutivo, pueden interponer los siguientes recursos: 
 
Con carácter potestativo, recurso de resposición ante el mismo órgano  que ha dictado 
el acto, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o en su defecto, desde su fecha de publicación. 
 
Alternativamente, recurso contencioso administrativo ante los juzgados del 
Contencioso Administrativo de Barcelona, dentro del plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la notificación, o en su defecto, desde su fecha de 
publicación. 
Contra la resolución del recurso de reposición, pueden interponer recurso contencioso 
administrativo, ante los juzgados del Contencioso Administrativo de Barcelona, dentro 
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del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación o publicación de la resolución, si ésta fuese expresa; si no lo fuese, el 
plazo será de seis meses, contados a partir del día siguiente al que se produjese la 
desestimación presunta del recurso. 
 
También pueden interponer cualquier otro recurso que consideren procedente” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
  
 
   
3. Secretaria General. Servei d’Asessoria Jurídica.  
Número: 70/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 1884 FYF PER UN FORAT A LA CALÇADA 
AL C. OMS, 38, EL DIA 21 DE JUNY DE 2019 
 

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

 
ACORD 
 
   
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada M. S. M. B., en representació del senyor amb DNI 38479282 Y, contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
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executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 

l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 

el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 

procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 

substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 

puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 

computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 

22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 

processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 

4 de juny .”. 

 
   
4. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 71/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MASIA FREDERIC, 12, EL 
DIA 6 DE JUNY DE 2019 
 

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

 
ACORD 
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“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 

l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 

el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 

procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 

substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 

puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 

computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 

22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 

processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 

4 de juny .”. 
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5. Secretaria General. Servei d’Assessoria Jurídica.  
Número: 72/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 39, PAS 
DE VIANANTS, EL DIA 10 DE GENER DE 2019 
 
  

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

 
ACORD 
  
  
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 

l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 

el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 

procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 

substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 

puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 

computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
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impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 

22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 

processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 

4 de juny .”. 

 
   
6. Intervenció.  
Número: 47/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
. 
  
 

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

 
ACORD:  
 
 
 
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/16.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2020/2702 21/05/2020 30341488 2,60 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2218 20/04/2020 A-2020/00048651 32,17 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

02 F/2020/2700 21/05/2020 30341491 36,30 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2698 21/05/2020 30341492 61,83 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2699 21/05/2020 30341493 64,36 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2671 19/05/2020 205117 69,58 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2666 19/05/2020 205116 72,58 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2695 19/05/2020 4002225 215,99 B97883755 DELEX 
REPROMEDIA 

02 F/2020/2670 19/05/2020 204555 227,09 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2703 21/05/2020 30341494 330,81 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2669 19/05/2020 204556 482,57 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2672 19/05/2020 204553 638,24 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2707 21/05/2020 354 641,30 B17483447 RIFER SISTEMES DE 
SONORITZACIÓ, S.L. 
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02 F/2020/2706 21/05/2020 200460 1.052,16 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

02 F/2020/2692 18/05/2020 20137 1.122,88 XXXXXX XXXXXX 

02 F/2020/2603 12/05/2020 F 20200148 1.383,94 B61077020 APLICACIONS 
MULTIMEDIA 
INTERACTIVES, S.L. 

02 F/2020/2709 22/05/2020 MA2020 117 1.456,37 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

02 F/2020/2667 19/05/2020 205115 1.647,02 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2691 18/05/2020 20136 2.920,00 XXXXXX XXXXXX 

02 F/2020/2637 15/05/2020 200056 3.090,95 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

02 F/2020/2694 19/05/2020 2020015_AJU 3.363,80 XXXXXX XXXXXX 

02 F/2020/2595 08/05/2020 2004V202001 6.400,38 B61443628 BARNA PORTERS, 
S.L. 

02 F/2020/2664 19/05/2020 120/2020 6.898,66 P5800020I CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF 

02 Total    32.211,58   

03 F/2020/2677 20/05/2020 F2020-29 344,85 XXXXXX XXXXXX 

03 F/2020/2705 21/05/2020 20-0170 605,00 B64053770 GARRAF NEWS 
MEDIA, S.L. 

03 F/2020/2638 17/05/2020 20-0158 1.125,30 B64053770 GARRAF NEWS 
MEDIA, S.L. 

03 Total    2.075,15   

05 F/2020/2628 15/05/2020 2020-04688 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/2630 15/05/2020 2020-04690 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/2639 17/05/2020 F20E-00201 754,98 A80015506 TRADESEGUR,  S.A. 

05 F/2020/2471 05/05/2020 2020-724-
100650012 

1.150,78 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

05 F/2020/2405 30/04/2020 C1 C120000723 5.865,26 B27014398 AUTOS IGLESIAS, 
S.L. 

05 Total    7.818,40   

06 F/2020/2651 18/05/2020 30252 20,72 A58189432 GUTMETAL, S.A. 

06 F/2020/2539 07/05/2020 F220124 1.255,17 G08169807 FUNDACIO 
ESPECIAL PINNAE 

06 Total    1.275,89   

08 F/2020/2697 20/05/2020 201902004226L 75,00 P0800000B DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

08 F/2020/245 15/01/2020 A/2000137 218,40 S5800004C EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

08 F/2020/2696 20/05/2020 005/2020 253,44 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/2657 18/05/2020 597 686,64 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/2718 25/05/2020 43 5.046,82 XXXXXX XXXXXX 

08 Total    6.280,30 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/2197 20/04/2020 A-2020/00048629 31,29 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2688 21/05/2020 F2020-31 121,00 XXXXXX XXXXXX 

10 Total    152,29   
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20 F/2020/849 11/02/2020 2020 202002183 2.558,74 A50878842 AULOCE, S.A.U. - 
ESPUBLICO 

20 F/2020/2403 30/04/2020 2020 202007842 2.558,77 A50878842 AULOCE, S.A.U. - 
ESPUBLICO 

20 Total    5.117,51   

31 F/2020/1592 19/03/2020 3200135165 6,80 U87718094 AGEDI-AIE, OFICINA 
CONJUNTA DE 
RECAUDACIÓN DE 
ARTISTAS Y 
PRODUCTORES, 
UTE 

31 F/2020/2626 15/05/2020 2020-04686 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

31 F/2020/2640 18/05/2020 106 121,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2645 18/05/2020 10476 145,48 A58189432 GUTMETAL, S.A. 

31 F/2020/2635 15/05/2020 2020-0005 203,50 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2605 12/05/2020 10 847,00 G65529406 LA MEDUSA, 
ACCIONS 
SOCIOCULTURALS 

31 Total    1.339,89   

32 F/2020/2629 15/05/2020 2020-04689 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/2631 15/05/2020 2020-04691 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/2577 07/05/2020 17185 92,01 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/2693 18/05/2020 91037 92,23 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

32 F/2020/2656 18/05/2020 22020/3012 
2004920 

140,48 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

32 F/2020/2170 16/04/2020 12 945,00 XXXXXX XXXXXX 

32 F/2020/2636 15/05/2020 13 1.295,00 XXXXXX XXXXXX 

32 Total    2.596,94 XXXXXX XXXXXX 

33 F/2020/2689 18/05/2020 20134 585,53 XXXXXX XXXXXX 

33 F/2020/2681 20/05/2020 FB20075893 1.097,50 A43058387 BUNZL 
DISTRIBUTION 
SPAIN, S.A. 

33 F/2020/2680 20/05/2020 A 101 2.047,32 B66722968 ECOENERGYDIRECT 
SL 

33 Total    3.730,35   

34 F/2020/2373 28/04/2020 17045 32,37 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

34 F/2020/2418 01/05/2020 USRT2005000007 53,93 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

34 F/2020/2391 30/04/2020 PREV-2020 12 1.330,58 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

34 Total    1.416,88   

41 F/2020/2559 07/05/2020 17166 76,12 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
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CATALUNYA, S.L. 

41 Total    76,12   

42 F/2020/862 12/02/2020 C20-15 6.800,00 P0800158H CONSORCI PER A 
LA GESTIO 
INTEGRAL D'AIGUES 
DE CATALUNYA 

42 Total    6.800,00   

43 F/2020/2558 07/05/2020 17165 76,12 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

43 Total    76,12   

50 F/2020/2562 07/05/2020 20045000 2.178,00 A43017854 AUXILIAR DE 
FIRMES Y 
CARRETERAS, SAU 

50 Total    2.178,00   

54 F/2020/2654 05/05/2020 4 2,90 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/2678 20/05/2020 20200684 548,93 A08523094 ALUMBRADOS 
VIARIOS, S.A. 

54 Total    551,83   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1745 31/03/2020 20SM1807/1000205 1.161,60 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1591 19/03/2020 1200165832 1.865,80 G28029643 SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2618 14/05/2020 QUOTA 2020 3.500,00 G67296954 ASSOCIACIO CAMI 
RAMADER DE 
MARINA 

Multiaplicació 
Total 

   6.527,40   

Total General    80.224,65   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2020/2668 19/05/2020 205114 11.398,20 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2674 19/05/2020 20SM1807/1000334 16.698,66 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 Total    28.096,86   

05 F/2020/2686 20/05/2020 201- 444 10.015,65 B98001282 SATARA 
SEGURIDAD S.L 

05 Total    10.015,65   

Total general    38.112,51   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 
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Total general    0,00   

 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

FACTURES < 10.000€ 80.224,65€ 70 

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ 38.112,51€ 3 

FACTURES > 50.001€ 0,00€ 0 

TOTAL 118.337,16€ 73 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/16.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
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transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 
  
 
 
 
 
   
7. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 298/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2020 PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS 
ESPECIALS  
  

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

 
ACORDS:  
   
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria 2020 per a la Concessió d’Ajuts Econòmics en els 
Tributs Municipals per Atendre Situacions Especials, que consta en l’annex I. Les 
bases que regulen aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de data 2 de juliol 
de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de juliol 
de 2018. 
 
SEGON.- Aquests ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i se 
satisfaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.9320.46102 del pressupost 
vigent, de 300.000€. 
 
TERCER.- Publicar aquesta convocatòria al BOPB i a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS). 
 
 
 

ANNEX I 
 
Convocatòria 2020 per a la concessió d’ajuts econòmics en els 

tributs municipals per atendre situacions especials 
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1. Objecte 
 
L’objecte de l’acte present és convocar, per a l’any 2020, l’atorgament per part de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’ajuts econòmics per al pagament dels tributs 
municipals a les persones que es trobin en situacions especials, ja sigui per les seves 
condicions socioeconòmiques o perquè compleixen les condicions que es determinen 
a les Bases que els regulen, aprovades pel Ple del dia 2 de juliol de 2018 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de juliol de 2018, que els 
impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part de les seves obligacions tributàries. 
 
Els Ajuts objecte de convocatòria són els següents (es segueix la identificació i 
ordenació continguda a la Base Cinquena): 
 

A) Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques 
desfavorides o que han de gaudir d’una especial protecció: 

 

A).a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones per sota 
dels nivells de renda fixats en les condicions específiques i  d’acord amb 
els requisits que estableixen les Bases: 

Import de l’ajut: equivalent al percentatge de la quota líquida de l’impost 
segons el quadre d’ingressos de la unitat familiar, amb un màxim de 
400,00€:  

 

 

Ingressos 
Unitat 

familiar Membres Unitat familiar 

 1 2 3 4 5 6 7 o  més 

15.000,00 
€ 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 

19.000,00 
€  25% 30% 35% 40% 45% 50% 

24.000,00 
€   25% 30% 35% 40% 45% 

28.000,00 
€    25% 30% 35% 40% 

35.000,00 
€     25% 30% 35% 

40.000,00 
€      25% 30% 

45.000,00 
€       25% 

 

A).b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses 
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o monoparentals, en règim de lloguer. 

  Import de l’ajut: 75% de la quota de l’impost. 

 

A).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per 
aturats de llarga durada. 

Import de l’ajut: 50% de la quota de l’impost. 

 

A).d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a 
petites empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues 

Import de l’ajut: 50% de la quota de l’impost. 

 

A).e) Ajut al pagament de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en supòsits de transmissions semblants a dacions en 
pagament. 

Import de l’ajut: 100% de la quota de l’impost. 

A).f)  Ajut al pagament de la Taxa per a la recollida d’escombraries per 
habitatges en règim de lloguer, atenent als ingressos de la unitat familiar, 
d’acord amb els requisits que estableixen les Bases 

Import de l’ajut: 100% de la quota de la taxa. 

 

B) Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments d’especial 
rellevància social, o que millorin l’entorn urbà, el medi ambient, o fomentin la creació 
d’ocupació: 

 

B).a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que 
realitzen explotacions agràries “agroecològiques”, o a persones que 
tributen per terrenys destinats a explotacions agràries, degudament 
regularitzades, desenvolupades per ells mateixos. 

Import de l’ajut: 75% de la quota de l’impost per a explotacions agràries 
degudament regularitzades al seu nom. 

Import de l’ajut: 35% de la quota de l’impost per a explotacions agràries 
“agroecològiques”. 

 

B).b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que 
cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa 
aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal. 

Import de l’ajut: 50% de la quota de l’impost. 

 

B).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als 
titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que 
utilitzin combustibles alternatius. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

Import de l’ajut: 25% de la quota de l’impost. 

 

B).d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
a la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús 
del sòl, via pública i medi ambient, a les persones que realitzin les obres 
següents, d’acord amb els requisits que estableixen les Bases:  

 

1. Import de l’ajut: 100% de la quota de l’impost i la taxa: 

a)  Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el 
planejament vigent.  

b)  Les obres de construcció, ampliació, manteniment, reforma i/o millora 
realitzades en centres docents autoritzats pel Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya i de titularitat pública. 

c)  Les obres necessàries per la retirada o substitució dels elements 
fabricats amb fibrociment prèvia justificació de la seva gestió segons 
normativa aplicable. 

d)  Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici (aluminosi, 
Termites).  

e)  Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres naturals. 

f)  Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política 
lingüística. 

g)  Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. 

h)  Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de 
projectes d’urbanització o reparcel·lació. 

i)  La realització d’obres majors que s’executin dins dels àmbits d’actuació 
del PLA DE MILLORA URBANA I PROJECTE INTEGRAL DEL NUCLI 
ANTIC. 

j)  Les obres que es realitzin amb la finalitat d’eliminar barreres 
arquitectòniques. 

k)  La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació 
d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament 
habitatges gent gran” en conveni amb la diputació de Barcelona. 

l)  Les construccions, instal·lacions o obres, de rehabilitació, per la 
construcció de cases de màxima eficiència energètica. 

m) Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de 
conformitat amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre (ITE). 

  

2. Import de l’ajut: 50% de la quota de l’impost i la taxa: 

a) La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació prèvia 
d’obra per l’adequació per la instal·lació de noves activitats 
econòmiques, o reformes de les existents en els àmbits del Pla de 
millora Urbana del nucli antic, així com en el projecte integral del nucli 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

antic. 

b) Les construccions, instal·lacions o obres per rehabilitació, que obtinguin 
certificació energètica de categoria A. 

c) Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i 
habitatges amb més de 40 anys d’antiguitat. 

d) Les obres en edificis i habitatges i noves edificacions que siguin 
destinades a la creació de places d’allotjament turístic. 

e) Les obres relacionades directament amb l’estalvi energètic i/o la 
utilització d’energies alternatives. 

f)  La construcció d’edificacions destinades a habitatges de protecció oficial 
o destinades al lloguer social perquè s’incorporin a la borsa de lloguer 
social. 

 

B).e) Ajuts pel pagament de la Taxa per la intervenció de l’Administració en 
activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, a les persones 
que realitzin les obres següents, d’acord amb els requisits que estableixen 
les Bases:  

 

1. Import de l’ajut: 100% de la quota de la taxa. 

a) Les obres que realitzin les entitats sense finalitat de lucre i les 
cooperatives d’habitatges. 

b) La desconstrucció d’obres. 

 

2. Import de l’ajut: 75% de la quota de la taxa. 

Obres acollides als plans de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb l’article 
9,1,e) del Reial decret 2329/83, de 28 de juliol. 

 

3. Import de l’ajut: 50% de la quota de la taxa. 

Obres realitzades amb la finalitat d’aconseguir la cèdula d’habitabilitat i 
acabar amb la situació d’infrahabitatge. 

 

B).f) Ajuts pel pagament de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls de les activitats, els controls periòdics i 
les revisions periòdiques, a les persones que realitzin les activitats 
detallades, d’acord amb els requisits que estableixen les Bases:  

 

1. Import de l’ajut: 100% de la quota de la taxa. 

a) Les activitats de nova creació, canvis de nom o reobertura d’activitats 
existents que s’instal·lin en els següents sectors: 
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•  Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú), inclosos en els 
àmbits del Pla de Millora Urbana així com del projecte integral del 
nucli antic . 

•  Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar. 

•  Eix dels carrers Llibertat i del carrer del Gas. 

b) Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat 
publica i les associacions sense ànim de lucre. 

c) La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o reobertura 
d’activitats existents que suposin la creació de 50 o més nous llocs de 
treball degudament justificats. 

 

2. Import de l’ajut: 50% de la quota de la taxa. 

Noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o reobertura 
d’activitats existents el titular de la qual estigui en situació d’atur. Si la 
titularitat de l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a 
mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir 
aquests requisits. 

 

3. Import de l’ajut: 30% de la quota de la taxa. 

La incorporació als establiments d’instal·lacions d’estalvi energètic i/o la 
utilització d’energies alternatives que no vinguin imposades per les 
ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable. 

- Instal·lació de sistemes de disminució del consum d’aigua (difusors en les 
aixetes, cisternes de doble cos i reaprofitament de les aigües brutes): fins a 
10%. 

- Instal·lació de sistemes d’escalfament d’aigua per plaques solars: 10%. 

- Altres sistemes d’estalvi energètic fins a 10%. 

 

B).g)  Ajuts pel pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’acord amb 
els requisits que estableixen les Bases:  

 

 1. Ajuts del 20% o del 40% pel pagament de la Taxa per a recollida 
d’escombraries domiciliàries per utilització regular, més de 6 vegades a 
l’any anterior, del PUNT NET o la deixalleria mòbil en habitatges en règim 
de lloguer. 

 

2. Ajuts pel pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats: 

a)  Per la realització obres a la via pública que afectin de forma directa a les 
activitats.  

Import de l’ajut: Percentatge en la quota de la taxa que representa el 
temps de duració de l’obra sobre l’any natural. 
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b) Per increment de la plantilla de treballadors, l’exercici immediatament 
anterior, amb contracte indefinit, en un centre de treball de Vilanova i la 
Geltrú: 

b1)) Centres de treball amb 5 o menys treballadors: 

- Increment 1 treballador:    10% 

- Increment 2 treballadors:    15%  

- Increment 3 o més treballadors:   25% 

b2) Centres de treball amb més de 5 treballadors: 

- Increment fins a un 10% treballadors:  10% 

- Increment entre 10% i 25% treballadors:  15% 

- Increment entre 25% i 50% treballadors:  30% 

- Increment més 50% treballadors:   50% 

 
2. Procediment 

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases que els regulen, 
aprovades pel Ple del dia 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 12 de juliol de 2018, que es poden trobar a la seu 
electrònica de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

L’atorgament dels ajuts econòmics es regiran pels principis de concurrència 
competitiva, publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

La tramitació dels expedients, la seva resolució i pagament  s’efectuarà d’acord amb el 
que disposen les Bases reguladores. 
 
 
3. Finançament 

Aquests ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i se satisfaran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.9320.46102 del pressupost vigent, de 
300.000€. 
 
 

4. Sol·licitud, documentació i terminis 

Beneficiaris d’ajuts a l’any 2019 

Als beneficiaris que hagin gaudit a l’any 2019 d’algun dels ajuts indicats la lletra A), 
B)b), B)c), i B)g)1 se’ls enviarà des de l’Ajuntament la sol·licitud per a 2020 ja 
complimentada amb les dades que consten als arxius municipals. 

Dintre del termini fixat hauran de presentar aquesta sol·licitud acompanyant només la 
documentació necessària si s’han produït canvis en les circumstancies que donen dret 
a obtenir l’ajut. 
 

Sol·licituds noves 

Mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que l’Ajuntament posa a disposició de la  
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ciutadania, ja sigui per Carpeta Ciutadana, per correu electrònic a 
recaptacio@vilanova.cat, i en últim cas presencialment.  

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent de totes les persones que 
apareguin empadronades amb el/la sol·licitant: 

 

A).a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones per sota dels 
nivells de renda fixats en les condicions específiques: 

o Còpia del NIF/NIE dels majors de 16 anys. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 

 Treballadors: 3 últimes nòmines. 

 Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 

 Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors 
de prestació de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

 Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

 Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 

o Declaració responsable, signada pels majors de 16 anys, de que la posició integral de 
saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar 
no superi els 30.000,00 €. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

A).b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o 
monoparentals: 

o Còpia del NIF/NIE dels majors de 16 anys. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 

 Treballadors: 3 últimes nòmines. 

 Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 

 Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors 
de prestació de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

 Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

 Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o Carnet de família nombrosa o monoparental. 

o Tres últims rebuts de lloguer o un rebut on es justifiqui que el propietari de la finca ha 
repercutit l’impost al llogater. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 

o Declaració responsable, signada pels majors de 16 anys, de que la posició integral de 
saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar 
no superi els 30.000,00 €. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 
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A).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per aturats 
de llarga durada: 

o Còpia del NIF/NIE dels majors de 16 anys. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 

 Treballadors: 3 últimes nòmines. 

 Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 

 Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors 
de prestació de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

 Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

 Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 

o Informe vida laboral. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

A).d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a petites 
empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues: 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Permís de circulació del vehicle. 

o Document TC2 dels tres mesos anteriors a la sol·licitud. 

o Tres últimes liquidacions trimestrals de l’IVA. 

o Compte d’explotació (pèrdues i guanys). 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

 

A).e) Ajut al pagament de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en supòsits de transmissions semblants a dacions en 
pagament. 

o Còpia del NIF/NIE dels majors de 16 anys. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 

 Treballadors: 3 últimes nòmines. 

 Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 

 Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors 
de prestació de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

 Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

 Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 

o Declaració responsable, signada pels majors de 16 anys, de que la posició integral de 
saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar 
no superi els 30.000,00 €. 
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o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

A).f) Ajuts al pagament de la Taxa per a la recollida d’escombraries domiciliàries per 
nivell de renda, llogaters: 

o Còpia del NIF/NIE dels majors de 16 anys. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 

 Treballadors: 3 últimes nòmines. 

 Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 

 Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors 
de prestació de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

 Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

 Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o Carnet de família nombrosa o monoparental. 

o Tres últims rebuts de lloguer o un rebut on es justifiqui que el propietari de la finca ha 
repercutit l’impost al llogater. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 

o Declaració responsable, signada pels majors de 16 anys, de que la posició integral de 
saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar 
no superi els 30.000,00 €. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

B).a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que realitzen 
explotacions agràries “agroecològiques”, o a persones que tributen per terrenys 
destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades, desenvolupades 
per ells mateixos. 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Justificant de que a la finca es realitza l’explotació agrària. 

o Certificat expedit per un enginyer Agrònom acreditatiu de que la superfície destinada a 
l’explotació és superior al 85% de la superfície de la finca. 

o Certificació d’inscripció al registre del Consell Català de la producció agrària ecològica 
(CCPAE) i/o certificació de productor ecològic. 

o Si el titular de l’explotació no és el subjecte passiu de l’impost contracte de lloguer o 
parceria, i tres últims rebuts de lloguer o un rebut on es justifiqui que el propietari de la 
finca ha repercutit l’impost al llogater. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

B).b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que cedeixen 
el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a la borsa 
de lloguer social local o comarcal. 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 
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B).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als titulars 
de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin 
combustibles alternatius. 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Còpia del Permís de circulació i de la Tarja de característiques tècniques del vehicle. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

B).d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i a la 
Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via 
pública i medi ambient, a les persones que realitzin les obres detallades a les 
Bases. 

 En tots els apartats: 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

 

Condicions específiques per apartat:  

B).d).1.a) Declaració responsable on faci constar que es tracta d’obres de rehabilitació 
integral del edifici sense increment del numero d’elements de l’edifici. 

B).d).1.c)  Certificació conforme els elements de fibrociments han estat dipositats en un 
gestor de residus autoritzat, d’acord amb la normativa aplicable. 

B).d).1.d) Declaració responsable on es faci constar que les obres a realitzar són de 
reforma per deficiències estructurals de l’edifici per aluminosi o termites. 

B).d).1.e) Còpia de l’acta de l’actuació policial o de bombers. 

B).d).1.f)  Documentació gràfica (fotografia) del rètol existent i del rètol proposat. 

B).d).1.i) Declaració responsable conforme no s’incrementa el numero d’elements de 
l’edifici. 

B).d).1.k) Conveni de la Diputació de Barcelona i informe dels Serveis Socials 
municipals. 

B).d).1.l) Certificació tècnica que acrediti que les obres realitzades han conduit a  

aconseguir la màxima eficiència energètica. 

B).d).1.m) Declaració responsable conforme les obres realitzades provenen de la 
realització de la ITE (Inspecció tècnica d’edificis o habitatges) 

B).d).2.b) Certificació tècnica conforme es disposa de la qualificació energètica de 
categoria A. 

B).d).2.c) Certificació tècnica indicant el pressupost d’execució material de l’obra, tot 
indicant també l’antiguitat de l’edificació. 

B).d).2.d) Declaració responsable que els habitatges reformats es destinaran a 
allotjament turístic. 

B).d).2.e) Certificació tècnica de les obres realitzades per produir un estalvi energètic i/o 
obres en aplicació d’energies renovables.  
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B).d).2.f) Document que acrediti que l’habitatge està destinat a la borsa de lloguer 
social, o certificació que els habitatges són de protecció oficial. 

B).e) Ajuts pel pagament de la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats 
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, a les persones que realitzin 
les obres detallades a les Bases. 

 En tots els apartats: 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

Condicions específiques per apartat: 

B).e).1.a) Acreditació de la condició d’entitat sense finalitat de lucre o de la condició de 
cooperativa d’habitatges. 

B).e).1.b) Declaració responsable conforme es farà la desconstrucció d’obres. 

B).e).3. Declaració responsable conforme l’obra realitzada es per tramitar la cèdula 
d’habitabilitat. 

B).f) Ajuts pel pagament de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així 
com pels controls de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques, a les persones que realitzin les activitats detallades. 

 En tots els apartats: 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

Condicions específiques per apartat: 

B).f).1.b) Acreditació de la condició de fundació,  associació de caràcter benèfic, 
declarada d’utilitat publica, o sense ànim de lucre. 

B).f).2 Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos, Informe de vida laboral, i Pla 
d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una administració 
pública. 

B).f).3 Certificació tècnica de les obres realitzades per produir un estalvi energètic i/o 
obres en aplicació d’energies alternatives o renovables.  

 

B).g)  Ajuts pel pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’acord amb els 
requisits que estableixen les Bases:  

En tots els apartats: 

o Còpia del NIF/NIE del sol·licitant. 

o Sol·licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. 

B).g).1 Tres últims rebuts de lloguer o un rebut on es justifiqui que el propietari de la 
finca ha repercutit l’impost al llogater. 

Acreditació del ús regular de la deixalleria municipal, del PUNT NET o de la 
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deixalleria mòbil per llogaters durant l’any anterior. 

B).g).2.b) Increment de plantilla de treballadors: 

 Còpia dels TC2 dels mesos de gener i desembre de l’any anterior. 

  
En el cas d’ajuts que entre les condicions específiques facin referència a ingressos o 
nivell de renda del sol·licitant i altres membres de la unitat familiar, al moment de 
presentar la sol·licitud s’haurà de signar l’autorització expressa per obtenir de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària les dades de renda dels membres de la unitat 
familiar. 

En tots els casos, el sol·licitant haurà de signar l’autorització expressa perquè des de 
l’Ajuntament es pugui comprovar que no té deutes pendents amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària ni amb la Seguretat Social. 

La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització expressa del sol·licitant perquè 
l’Ajuntament faci les comprovacions necessàries per a la resolució de l’expedient 
accedint a les dades que hi constin als arxius municipals, inclosa la comprovació de 
que s’ha procedit al pagament del tribut, condició per gaudir de l’ajut. 
 
Terminis 

El termini de presentació de les sol·licituds dels Ajuts serà: 

-  Lletres A).a), A).b), A).c), A).d), A).f), B).a), B).b), B).c), i B).g) del Número 1 de la 
present convocatòria, corresponents a l’Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, Taxa d’Escombraries Domiciliàries i Taxa 
d’Escombraries d’Activitats, fins el dia 31 de juliol de 2020. 

-  Lletres B).d), B).e) i B).f) del Número 1 de la present convocatòria, corresponents 
a Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Taxa per la intervenció de 
l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, i Taxa 
per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans 
i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, així com pels controls de les activitats, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques: 

Si l’expedient d’obres o d’activitats s’ha aprovat entre els dies 1 de gener i 30 de 
juny de 2020, fins el 31 de juliol de 2020. 

Si l’expedient d’obres o d’activitats s’ha aprovat entre l’1 de juliol i el 31 de 
desembre de 2020, dintre del mes següent a la data d’aprovació. 

L’expedient s’entén aprovat: 

En el cas de llicències d’obres majors i menors, en el moment que es concedeix la 
llicència. 
En el cas d’obres menors amb comunicació prèvia, al cap de deu dies hàbils a partir 
de la data de la sol·licitud. 
 

-    Lletres B).d).1.l) i B).d).2.b) del Número 1 de la present convocatòria:  
 
Si la certificació energètica s’ha obtingut entre els dies 1 de gener i 30 de juny de 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

2020, fins el 31 de juliol de 2020. 
Si la certificació energètica s’ha obtingut entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de        
2020, dintre del mes següent a l’obtenció de la qualificació. 

 

- Lletra A).e) del Número 1 de la present convocatòria, corresponent a  l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:  

Si el termini de presentació de l’autoliquidació, previst a l’article 8 de l’Ordenança 
Fiscal  número 6 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, ha finalitzat o finalitza abans del 31 de juliol de 2020, fins 
aquesta data. 

Si el termini de presentació de l’autoliquidació, previst a l’article 8 de l’Ordenança 
Fiscal  número 6 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, està comprés entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2020, la 
sol·licitud s’ha de presentar dintre del mateix termini de presentació de 
l’autoliquidació. 

 

5. Resolució, notificació i Peu de recursos 

L’ordenació i la instrucció dels expedients es realitza des del Servei de Gestió 
Tributària de l’Ajuntament, sota la direcció de la Regidora delegada en matèria 
d’Hisenda, per decret de l’alcaldessa de data 9 de gener de 2020 (BOPB 20-01-2020). 

Tal com indica el punt 5 de la Base Segona de les bases reguladores, la resolució dels 
expedients correspon a la Junta de Govern Local. 

La resolució es dictarà en el termini màxim de 6 mesos.  

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat una resolució expressa, la 
sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.  

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització de l’estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, Disposició Addicional Octava del RDLlei 
11/2020 i Disposició Addicional Primera del RDLlei 15/2020 el termini per a presentar 
recurs de reposició començarà a computar a partir de l’1 de juny de 2020. 
 
 
6. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al BOPB i a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS). 
 
 
   
8. Estadística.  
Número: 107/2020/eEST. 
 
APROVAR L'ADAPTACIÓ DEL PROTOCOL D'EMPADRONAMENT EN HABITATGES 
SENSE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL DOMICLI DE RESIDÈNCIA, 
D'ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 29 D'ABRIL DE 2020 DE LA SUBSECRETARIA, 
PER LA QUAL ES PUBLICA LA RESOLUCIÓ DE 17 DE FEBRER DE 2020, DE LA 
PRESIDÈNCIA DE L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA I DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE COOPERACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL, PER LA QUAL ES DICTEN 
INSTRUCCIONS TÈNCIQUES ALS AJUNTAMENTS SOBRE LA GESTIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER. Aprovar el protocol i el procediment de gestió de les sol·licituds 

d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa del domicili de 

residència. (s’adjunta com a document núm. 1). 

 

SEGON. Aprovar els decrets d’estimació d’alta al padró municipal i de denegació d’alta 

al padró municipal. (s’adjunten com a documents núm. 2, 3, 4 i 5) 

 

TERCER. Notificar aquest acord a Acció Social i a la Policia Local. 

 

QUART.- Peu de recursos. 

 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 

podeu interposar els següents recursos: 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 

l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 

o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 

següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 

administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 

publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 

sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 

presumpta del recurs.  

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 

l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 

Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 

interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 

reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
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desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 

la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 

Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 

terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 

que aquest estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 

març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 

començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 

 

 

 

 

Document 1: 
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Document 2:  
 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, 

sense domicili fix al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 

suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies jurídic-

privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no té 

competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum, gas, telèfon) que acrediti que una determinada persona 

resideix en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar 
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constància d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que 

puguin o no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin 

derivar-se de l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les 

instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

 

 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al  Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__ de Vilanova i la Geltrú. 

  

Fonaments de dret 

 

I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 
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aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulneralitat.  

 

II.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

III.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 

las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  
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Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  

 

Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

Per tant, atès allò que disposa l’article art. 59.2 del Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals), l’administració local no té cap 

competència per a jutjat qüestions de propietat privada, d’arrendaments urbans o, en 

general i com hem manifestat anteriorment de cap qüestió relacionada amb aspectes 

de naturalesa jurídico privada sinó que ha de tenir per única finalitat servir d’element 

de prova per acreditar que efectivament el sol·licitant habita en el domicili que ha 

indicat. 

 

Aquest títol o document pot ser un títol de propietat o contracte d’arrendament, però 
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aquesta administració també pot acceptar altres documents, fetes les comprovacions 

que consideri oportunes (factures de subministraments d’aigua, llum, gas, telèfon). Així 

mateix, també es poden fer comprovacions per altres medis (informe de policia, servei 

social) a fi d’acreditar que realment la persona sol·licitant resideix on indica en la seva 

sol·licitud. 

 

IV.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

V.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VI.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__. Informe de data __ de ________ de 20__ on consta que 

al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__  resideix 

____________________. 

 

VIII.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació 

acreditativa del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern 

local en sessió de.... 
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Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Estimar la  d’inscripció en el Padró d’habitants de _____________________ 

al Carrer _____________, número _____, porta___, pis_____ d’aquest municipi.. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al sol·licitant. Informar que, si transcorregut el 

termini d’un mes no s’ha personat a realitzar el tràmit, se’l tindrà per desistit, acordant 

l’arxiu automàtic de la seva sol·licitud. 

 

TERCER. Peu de recurs. 

 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”            

 

Document 3: 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, 
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sense domicili fix al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 

suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies jurídic-

privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no té 

competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum, gas, telèfon) que acrediti que una determinada persona 

resideix en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar 

constància d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que 

puguin o no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin 

derivar-se de l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les 

instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

 

 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 
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veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament a Vilanova i la Geltrú. 

  

Fonaments de dret 

 

I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulnerabilitat.  

 

II.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 
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III.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 

las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 
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ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  

 

Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

IV.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

V.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VI.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VII.- Atesa la resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaría, mitjançant la qual es 

publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència del Instituto Nacional 

de Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que 

es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, 

en el seu apartat (3.3), on es regulen els casos especials d’empadronament, estableix i 

citem textualment: 
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“...3.3 empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde 

realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción 

padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre 

la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-

sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas 

(chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben 

figurar como domicilios válidos en el Padrón. 

 

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de 

su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene 

determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una 

comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea 

razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le 

debe empadronar en esa dirección. 

 

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar 

como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, 

que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una 

persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de 

los Servicios Sociales correspondientes. 

 

Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las 

siguientes: 

 

– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 

Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión. 

– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la 

residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar. 

– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción 

padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en 
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esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública. 

 

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los 

Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del 

punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. 

 

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que 

la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar 

que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar...” 

 

VIII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament  al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__. Informe 

de data __ de ________ de 20__ on consta que al Carrer _______________, número 

____, pis __, porta__  resideix ____________________. 

 

IX.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa 

del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local en 

sessió de.... 

 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Estimar la  d’inscripció en el Padró d’habitants de _____________________ 

al Carrer _____________, número _____, porta___, pis_____ d’aquest municipi.. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al sol·licitant. Informar que, si transcorregut el 

termini d’un mes no s’ha personat a realitzar el tràmit, se’l tindrà per desistit, acordant 
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l’arxiu automàtic de la seva sol·licitud. 

 

TERCER. Peu de recurs. 

 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”            

 
 
 

Document 4: 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, al 

domicili situat al Carrer ______________, número ____, pis __, porta__, del municipi 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 
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suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies 

jurídico-privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no 

té competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum, gas, telèfon), que acrediti que una determinada persona 

resideix en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar 

constància d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que 

puguin o no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin 

derivar-se de l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les 

instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al  Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__ de Vilanova i la Geltrú. 

  

Fonaments de dret 
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I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

II.- Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulnerabilitat. 

 

III.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

IV.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 
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las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  
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Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

Per tant, atès allò que disposa l’article art. 59.2 del Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals), l’administració local no té cap 

competència per a jutjat qüestions de propietat privada, d’arrendaments urbans o, en 

general i com hem manifestat anteriorment de cap qüestió relacionada amb aspectes 

de naturalesa jurídico privada sinó que ha de tenir per única finalitat servir d’element 

de prova per acreditar que efectivament el sol·licitant habita en el domicili que ha 

indicat. 

 

Aquest títol o document pot ser un títol de propietat o contracte d’arrendament, però 

aquesta administració també pot acceptar altres documents, fetes les comprovacions 

que consideri oportunes (factures de subministraments d’aigua, llum, gas, telèfon). Així 

mateix, també es poden fer comprovacions per altres medis (informe de policia, social, 

etc) a fi d’acreditar que realment la persona sol·licitant resideix on indica en la seva 

sol·licitud. 

 

V.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

VI.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VII.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
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(LRJPAPC). 

 

VIII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__. Informe de data __ de ________ de 20__ on consta que 

al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__ no resideix 

____________________. 

 

IX.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa 

del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local en 

sessió de.... 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Desestimar la petició d’inscripció en el Padró d’habitants de 

_____________________. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al Sol·licitant. 

 

TERCER. Peu de recurs. 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”            

          

        
 

Document 5: 
 
      

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, al 

domicili situat al Carrer ______________, número ____, pis __, porta__, del municipi 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 

suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies jurídic-

privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no té 

competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 
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contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum, gas, telèfon) que acrediti que una determinada persona 

resideix en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar 

constància d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que 

puguin o no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin 

derivar-se de l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les 

instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament a Vilanova i la Geltrú. 

 

Fonaments de dret 

 

I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 
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Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulnerabilitat.  

 

II.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

III.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 

las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 
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los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  

 

Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

IV.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

V.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VI.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VII.- Atesa la resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaría, mitjançant la qual es 

publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència del Instituto Nacional 

de Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que 

es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, 

en el seu apartat (3.3), on es regulen els casos especials d’empadronament, estableix i 

citem textualment: 

 

“...3.3 empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde 

realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción 

padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre 

la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-

sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas 

(chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben 

figurar como domicilios válidos en el Padrón. 

 

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de 

su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene 

determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una 

comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea 

razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le 

debe empadronar en esa dirección. 

 

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar 

como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una 

persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de 

los Servicios Sociales correspondientes. 

 

Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las 

siguientes: 

 

– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 

Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión. 

– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la 

residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar. 

– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción 

padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en 

esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública. 

 

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los 

Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del 

punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. 

 

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que 

la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar 

que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar...” 

 

 

VIII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre la gestió del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament  al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__. Informe 

de data __ de ________ de 20__ on consta que al Carrer _______________, número 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

____, pis __, porta__ no resideix ____________________. 

 

IX.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa 

del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local en 

sessió de.... 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Desestimar la petició d’inscripció en el Padró d’habitants de 

_____________________. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al Sol·licitant. 

 

TERCER. Peu de recurs. 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”            
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9. Recursos Humans.  
Número: 37/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSIO CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE FEBRER DE 2020 
  
 

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

 
ACORD:  
 
   
Primer.- Desestimar totalment el RECURS DE REPOSICIÓ interposat pel Sr. A. R. S. 
contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2020, en relació a la 
sol·licitud de l’incentiu per jubilació anticipada, de conformitat i pels motius establerts 
en el text d’aquest acord 
Segon- Peu de recursos.  
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”  
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
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La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny . 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
 
 
10. Acció Social.  
Número: 80/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D'AJUTS DE 
POBRESA ENERGÈTICA DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
 

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

 
ACORD:  
 
 
PRIMER: Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL per un import de 3.430’30 € (import gastat) a nom de l’habilitada B. D. G. 
 
SEGON: Aprovar el compte justificatiu 220200006998 del pagament a justificar de la 
regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
 
 
TERCER: Aprovar la devolució de l’import 21.569’70 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al compte 
corrent ES3700810050170001267035. 
 
 
QUART: Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
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següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny .”. 
 
 
 
 
   
11. Promoció Ciutat.  
Número: 2/2020/eDES. 
 
APROVAR L'ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT 
D'ARTESANIA D'ESTIU 2020  AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
  
  

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

 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’error material de la convocatòria pública d’un concurs per 
disposar d’una parada al mercat d’artesania d’estiu 2020, acordat per la Junta de 
Govern local en data de 19 de maig de 2020. 
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On diu:  

 “Taxa de la parada: per parada de 495€ (segons marca OF Núm. 26 Annex 
2: 15€/dia per 33 dies).” 

Ha de dir:  

 Taxa de la parada: per parada de 555€ (segons marca OF Núm. 23 Annex 2 
Lletra E: 15€/dia per 37 dies).  

 
SEGON.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny.”. 
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12. Llicències i Disciplina.  
Número: 001129/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL, SA, PER A  AMPLIAR NAU 
INDUSTRIAL DE PB, situada al carrer Eusebi Millan, 1-7 i avinguda Eduard Toldrà, 87-
93 
 

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

 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  APLICACIONES 
ELECTROMECANICAS GERVALL, SA, per a  AMPLIAR NAU INDUSTRIAL DE PB, 
situada al carrer Eusebi Millan, 1-7 i avinguda Eduard Toldrà, 87-93, 
(Exp.001129/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. D’acord amb l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

de data 12 de febrer de 2020, caldrà que el control de les obres d’excavació 
derivades del projecte d’obres siguin encomanades a una empresa 
especialitzada en termes arqueològics per tal de que, en cas que es localitzin 
restes d’interès es puguin efectuar els treballs d’excavació i documentació de 
manera exhaustiva. 

Aquesta intervenció arqueològica preventiva haurà de ser sol·licitada pel 
promotor de les obres al Departament de Cultura, d’acord amb el que estableix 
el Decret 78/2020 de 5 de març. 

2. 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. 

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

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

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
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corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
CONDICIONS DE LLICÈNCIA I PREVIA A LA SEVA OBERTURA (ACTIVITATS) 
 
Prèviament a la seva obertura el titular de l’establiment haurà de presentar la 
documentació següent: 
 
1. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 

emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

2. Certificat emès per tècnic competent on es faci constar que totes les instal·lacions 
s’han executat d’acord el projecte aprovat i compleixen amb la normativa que li és 
d’aplicació. 

3. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
 

4. Fotocòpia de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus generats. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
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En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020. 
  
 
   
13. Llicències i Disciplina.  
Número: 001141/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
ESAVAINA,SL, PER A  CONSTRUIR 4 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE 
PB+2PP+PCOB al C. Agricultura 84, 86, 88 I 90. 
 
  

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

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ESAVAINA,SL, per a  
CONSTRUIR 4 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE PB+2PP+PCOB al C. 
Agricultura 84, 86, 88 I 90, (Exp.001141/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 

(msnm) 
Alçada 

(m) 
Elevació 
(msnm) 

Edificació 36,00 9,30 45,30 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 
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3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a l’aportació del projecte 
degudament visat pel corresponent col·legi professional i als corresponents 
assumeixos de la direcció facultativa degudament visats. 

3. 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. 

4. Segons l’article 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per 
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: 

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

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

5. 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.  

6. 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. 

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

8. 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”. 

9. 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. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les 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 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
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recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020“.  
 
 
 
 
   
14. Llicències i Disciplina.  
Número: 001291/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER L. B. L., 
PER A  DIVISIÓ HORITZONTAL D'UN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES EN 
UN LOCAL I UN HABITATGE I FER LA REFORMA INTERIOR A LA RBLA. 
PRINCIPAL,  102 
 
  
 

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

 
ACORD:    
 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  L. B. L., per a  DIVISIÓ 
HORITZONTAL D'UN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES EN UN LOCAL I UN 
HABITATGE I FER LA REFORMA INTERIOR , a RBLA. PRINCIPAL,  102, 
(Exp.001291/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. La descripció de l’edifici és la següent: 

a. Edifici entre mitgeres de planta baixa, dues plantes pis i planta sotacoberta amb 
un total de 249,45 metres quadrats construïts, amb façana a la Rambla 
Principal. 
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2. Després de la divisió horitzontal la descripció de l’edifici és la següent: 

a. ENTITAT 1: Local en planta baixa de 71,96 metres quadrats construïts, amb 
façana a la Rambla Principal. 

b. ENTITAT 2: Habitatge en planta primera, segona i sotacoberta amb un total de 
177,49 metres quadrats construïts, amb façana a la Rambla Principal. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny . 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
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15. Llicències i Disciplina.  
Número: 001295/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER C. R. R., 
PER A  CANVIAR L'US DE LOCAL A DOS HABITATGES  A C. ALEXANDRE DE 
CABANYES,    2B 
 
  

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

 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  C. R. R., per a  CANVIAR 
L'US DE LOCAL A DOS HABITATGES, a C. ALEXANDRE DE CABANYES,    2B, 
(Exp.001295/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. 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. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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. 

5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
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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 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
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interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
16. Llicències i Disciplina.  
Número: 001372/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA  PER V. R. G., 
PER A  CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT AMB PSOT+PB+1PP  
a C. RIU TAJO, 1 
 
  

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

 
ACORD:    
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  V. R. G., per a  
CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT AMB PSOT+PB+1PP, a C. 
RIU TAJO,    1, (Exp.001372/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
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il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 
(msnm

) 

Alçada 
(m) 

Elevació 
(msnm) 

Edificació 35,10 7,50 42,60 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix de 
l’arquitecte, l’arquitecte tècnic, el coordinador de seguretat, el full de programa de 
control, tot visat pel corresponent col·legi professional. 

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.   Igualment per poder començar 
les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució, i còpia del 
projecte bàsic visat. 

4. Les tanques a carrer i a veins seran de com a màxim 0,90 m de material opac i a 
sobre 0,90 m de material calat mesurades des del pla ideal (S’enten com a “sòl 
exterior definitiu” el pla ideal o superfície reglada que uneixi les rasants dels vials 
oposats que configuren l’illa on la parcel·la està situada. Aquestes rasants com a 
generatrius de tal superfície ideal de referència es prendran a la línia oficial de vial 
o a la falta d’aquest la rasant de la línia de límit de planejament). 

5. 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 
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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”. 

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” 

1. 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  

6. 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. 

7. 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. 

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

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

10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
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11. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
 
   
17. Llicències i Disciplina.  
Número: 001419/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
TERRENYS I ESTATGES, SLU, PER A  FINALITZAR LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+4PP, AMB 4 HABITATGES I 1 
LOCAL al PG. MARITIM,   66 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:    
 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  TERRENYS I ESTATGES, 
SLU, per a  FINALITZAR LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PB+4PP, AMB 4 HABITATGES I 1 LOCAL , a PG. MARITIM,   66, 
(Exp.001419/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Caldrà que l’edifici disposi d’un itinerari accessible per accedir a cada un dels 

habitatges, tal i com marca el “Código Tecnico de la Edificación, Documento 
Básico SUA Seguridad de utilización y accessibilidad” (cabina d’ascensor 1,00 x 
1,25 m, diàmetre d’1,50 m davant de la porta de l’ascensor,...) 

2. La façana forma part del conjunt urbanístic “Façanes de mar”, és per això que 
aquest tindrà un tractament unitari, no admetent-se variacions a la planta baixa, a 
més els materials a utilitzar a la façana s’adaptaran a l’entorn en què s’emplaça, 
de forma que en cap cas resultin discordants respecte les preexistències. 

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

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

1. 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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

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

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

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

7. 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. 

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

9. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

10. 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. 

11. 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 
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incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

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

13. 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. 

14. 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. 

15. 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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
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que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
18. Llicències i Disciplina.  
Número: 26/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. B. F., 
PER A  MODIFICAR EL NOMBRE DE LOCALS DE LA LLICÈNCIA CONCEDIDA PER 
A EDIFICAR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+ALTELL+3PP+PSCOB, AMB 3 
HABITATGES I 1 LOCAL COMERCIAL PER A 3 HABITATGES I 2 LOCALS 
COMERCIALS, AL C. FONT DEL VIDRE, 3 (Exp.000026/2020/eOBR) 
 
 

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

 
ACORD  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. B. F., va sol·licitar 
llicència d’obres per a  MODIFICAR EL NOMBRE DE LOCALS DE LA LLICÈNCIA 
CONCEDIDA PER A EDIFICAR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+ALTELL+3PP+PSCOB, AMB 3 HABITATGES I 1 LOCAL COMERCIAL PER A 
3 HABITATGES I 2 LOCALS COMERCIALS, AL C. FONT DEL VIDRE, 3 
(Exp.000026/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

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

2. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 
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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. 

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 
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responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny . 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
19. Llicències i Disciplina.  
Número: 50/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER SITGES QUALITY 
DEVELOPMENT, SL, PER A AGREGAR DOS FINQUES EN UNA AL C. UNIÓ, 69 I AL 
C. SANT CRISTÒFOL, 22-26.) 
 

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

 
ACORD:  
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  SITGES QUALITY 
DEVELOPMENT, SL, PER A AGREGAR DOS FINQUES EN UNA AL C. Unió, 69 i al C. 
Sant Cristòfol, 22-26. (EXP.50/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i 
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amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i 
generals:  
1. La descripció de les parcel·les inicials és la següent: 

i. Parcel·la 1 de 333,77 metres quadrats amb façana al carrer Sant Cristòfol. 

ii. Parcel·la 2 de 865,57 metres quadrats amb façana al carrer de la Unió. 

2. Una vegada feta l’agrupació de les parcel·les la descripció és la següent: 

i. Parcel·la de 1199,34 metres quadrats amb façana al carrer de la Unió i carrer 
de Sant Critòfol. 

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 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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
 
   
20. Llicències i Disciplina.  
Número: 51/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICUTD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER SITGES 
QUALITY DEVELOPMENTS,SL, PER A  ENDERROCAR DOS HABITATGES, AL C. 
Unió, 69 (Exp. 000051/2020/eOBR) 
 

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

 
ACORD  
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SITGES QUALITY 
DEVELOPMENTS, SL, va sol·licitar llicència d’obres per a  ENDERROCAR DOS 
HABITATGES, al C. Unió, 69. (Exp.51/2020/eOBR), d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. L’eficàcia de la llicència restarà sotmesa a l’aportació del projecte d’enderroc i 

l’assumeix del tècnic competent degudament visat pel corresponent col·legi 
professional. 

2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar un certificat del tècnic director 
conforme l’edifici objecte d’enderroc es troba lliure de qualsevol material amb 
presencia d’amiant. En cas que durant el procés d’execució aparegui algun 
material amb presència d’amiant caldrà aturar el procés d’enderroc i aportar un 
Pla de Treball aprovat per l’autoritat competent. En aquest sentit caldrà justificar la 
retirada dels materials amb presència d’amiant per part d’una empresa 
especialitzada en la seva manipulació. 

3. Una vegada finalitzat l’enderroc caldrà aportar un certificat del tècnic director de 
l’obra conforme durant el procés d’enderroc no han aparegut materials amb 
presència d’amiant. 

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

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
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Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
   
21. Llicències i Disciplina.  
Número: 57/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER C. V. M., 
PER A FER OBRES DE REFORMA PER A LA DIVISIÓ HORITZONTAL D’UN 
HABITATGE EN DOS HABITATGES, AL C. DOCTOR FLEMING, 31 02  
 
  

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

 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per C. V. M., va sol·licitar 
llicència d’obres per a  FER OBRES DE REFORMA PER A LA DIVISIÓ 
HORITZONTAL D’UN HABITATGE EN DOS HABITATGES, AL C. Doctor Fleming, 31 
02 (EXP. 57/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el full d’assumeix del coordinador de 

seguretat i salut de l’obra, visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. 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 
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facultativa i visat pel col·legi professional. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

  
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 

de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
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TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
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22. Llicències i Disciplina.  
Número: 73/2020/eOBR. 
 
DECLARAR DESISTIDA LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER 
AUTOMÒBILS AUTOCAM, SL, PER A AMPLIAR NAU DESTINADA A VENDA DE 
VEHICLES,  A LA RDA. EUROPA, 62 (EXP.73/2020/eOBR)   
  

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

 
“PRIMER. DECLARAR DESISTIDA la sol·licitud de llicència presentada per 
AUTOMOBILS AUTOCAM, SL, per a l’ampliació de la nua destinada a concessionari 
de vehicles de PS+PB, situada a la RDA. EUROPA, 62 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord AUTOMOBILS AUTOCAM, SL. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al departament de Gestió Tributària, als efectes 
de que faci la devolució, si s’escau, dels imports que correspongui de la carta de 
pagament abonada pel sol·licitant amb número de referència comptable TXUR-AU-
202787895 
 
CINQUÉ.- Peu de recurs: 
  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
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desfavorables o de gravamen per l’interessat, es computarà des del dia hàbil següent 
a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que 
hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
: 
 
 
23. Llicències i Disciplina.  
Número: 74/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER OBRAS 
QUINTANA SOCIEDAD LIMITADA, PER A  ENDERROCAR UN EDIFICI ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP, SITUAT al C. Pàdua, 6 -8 (Exp.74/2020/eOBR) 
 

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

 
ACORD:    
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  OBRAS QUINTANA 
SOCIEDAD LIMITADA, va sol·licitar llicència d’obres per a  ENDERROCAR UN 
EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP, situat al C. Pàdua, 6-8 (Exp. 74/2020/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Caldrà tractar adequadament les mitgeres al descobert per tal de garantir una 

perfecta estanquitat i aïllament de les edificacions veïnes així com la seguretat i 
estabilitat de les mateixes. 

2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar un certificat del tècnic director 
conforme l’edifici objecte d’enderroc es troba lliure de qualsevol material amb 
presencia d’amiant. En cas que durant el procés d’execució aparegui algun 
material amb presència d’amiant caldrà aturar el procés d’enderroc i aportar un 
Pla de Treball aprovat per l’autoritat competent. En aquest sentit caldrà justificar la 
retirada dels materials amb presència d’amiant per part d’una empresa 
especialitzada en la seva manipulació. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

3. Una vegada finalitzat l’enderroc caldrà aportar el certificat final d’obra i notificar-lo 
al Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

4. Una vegada finalitzat l’enderroc caldrà aportar un certificat del tècnic director de 
l’obra conforme durant el procés d’enderroc no han aparegut materials amb 
presència d’amiant. 

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

6. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
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24. Llicències i Disciplina.  
Número: 85/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER N. R. V., 
PER A CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP I 
PLANTA BADALOT, AL c. RESTAURACIÓ, 4 (Exp. 85/2020/eOBR.) 
 

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

 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  N. R. V., va sol·licitar 
llicència d’obres per CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
DE PB+2PP i UNA PLANTA BADALOT, AL C. RESTAURACIÓ, 4. (Exp.85/2020/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 
(msnm) 

Alçada (m) 
Elevació 

(msnm) 

Edificació 12,02 15,75 27,77 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 
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4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Les instal·lacions (plaques solars, aparells de climatització...) no es podran situar 
sobre el badalot, aquestes s’hauran de situar sobre la coberta de la segona planta. 

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.   Igualment per poder començar 
les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució i l’estudi 
bàsic de seguretat i salut visat pel corresponent Col·legi Professional. 

4. 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”. 

5. 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”. 

1. Segons l’article 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 
de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en 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.lacio 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. 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. 

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal.lació d’aparells de 
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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. 

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

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

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

11. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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. 
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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 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
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Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 95/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
PREMIUM HOUSE 2017, SLl, PER A  INSTAL·LAR UNA GRUA TORRE, A LA AV. 
COLLADA, 106 (Exp. 95/2020/eOBR) 
 
 

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

 
ACORD:  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PREMIUM HOUSE 2017, 
SL, va sol·licitar llicència d’obres per a INSTAL·LAR UNA GRUA TORRE, a la Av. 
Collada, 106 (Exp. 95/2020/eOBR)) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

a. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar amb locals i 
aparcaments (i la grua torre), inclosos tots elements com ara  antenes, 
parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, 
elements decoratius (cartells, il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així 
com els mitjans auxiliars que puguin ser necessaris durant la instal·lació de la 
grua torre. Aquests valors d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 

(msnm) 
Alçada 

(m) 
Elevació 
(msnm) 

Edificació 41,75 18,50 60,25 

Grua-
41,75 25,00 66,75 
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torre 

*Comprovar que son iguals les condicions següents 

b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

c. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

d. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 

a. Certificat final de la instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi 
professional. 

b. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats 
i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el 
que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o 
altres aplicacions” 

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

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153405515435310 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
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presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 187/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, PER A  REHABILITAR LA COBERTA DE 
L’ESGLESIA, AL C. SANT JOSEP, 26 (187/2020/eOBR) 
 
 

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

 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT ANTONI ABAT, va sol·licitar llicència d’obres per a  REHABILITAT LA COBERTA 
DE L’ESGLESIA, AL C. SANT JOSEP, 26 (187/2020/eOBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
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1. Abans de l’inici de l’obra caldrà realitzar una visita conjunta els tècnics municipals 

de llicències urbanístiques i la direcció facultativa. 

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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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. 

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
27. Llicències i Disciplina.  
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Número: 196/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER R. M. S. 
R., PER A REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR, A LA RBLA. 
EXPOSICIÓ, 15 (196/2020/eOBR) 
 
 

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

 
ACORD:    
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. M. S. R., va sol·licitar 
llicència d’obres per REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR, A LA 
RBLA. EXPOSICIÓ, 15 (196/2020/eOBR)) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 

(msnm) 
Alçada 

(m) 
Elevació 
(msnm) 

Edificació 11,90 9,00 20,90 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
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acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Abans de l’inici de l’obra cal aportar l’assumeix de l’arquitecte director de l’obra 
visat pel corresponent Col·legi Professional i el full del programa de control de 
qualitat. 

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

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

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
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que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
 

Precs i preguntes  

 
 
-. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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