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SERVEI D’URBANISME I TERRITORI 
  
 Àrea: Territori i Espai Urbà President: Llobet Sanchez, Gerard 

   Coordinador: Isart Rueda, Xavier 

 Regidoria: Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient Regidor: Llobet Sanchez, Gerard 

  Cap de Serveis Jurídics: Bonilla Núñez, Tomàs 

  Cap de Servei Llicències i disciplina: Cunill Permiquel, Rosa M. 

  Cap de Servei Planejament Urbanístic: - 

 

 Adreça: C/ de Josep Llanza, 1-7, 1r. 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2190 Adreça-e: urbanismeiobres@vilanova.cat 

 Horari: 9:30 a 14:00 h, de dilluns a divendres 

 Altra inf.: Web: Urbanisme i Habitatge 

   

Missió: Facilitar el desenvolupament urbanístic de la ciutat. 
 Portar a terme totes les accions que permetin el desenvolupament urbanístic i 

arquitectònic de la ciutat 
 Autorització i gestió de les diferents llicències d’obres i d’activitats econòmiques 
 Seguiment i control del pressupost municipal destinat a la inversió 
 Atendre les consultes ciutadanes en relació a les actuacions urbanístiques i planejament 
 
Mitjans: Coordinació, control i seguiment dels processos d’actuacions urbanístiques, tant de 

planejament, com de gestió 
 Elaboració de propostes, informes i Convenis urbanístics per al desenvolupament i execució 

del planejament 
 Elaboració de propostes, estudis, informes i tramitació administrativa de la gestió urbanística 

i econòmica 
 

Destinataris/àries: Ciutadans en general, associacions empreses, entitats, organismes públics. 
 

Finalitat: Aconseguir la dinamització de l’activitat de la ciutat.  
 Desenvolupament sostenible dins el terme municipal 
 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

 Planificar el territori i la ciutat com un espai més sostenible i habitable 

 

 

 

 

 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/gerardllobet.html
mailto:xisart@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/gerardllobet.html
mailto:tbonilla@vilanova.cat
mailto:rmcunill@vilanova.cat
mailto:urbanismeiobres@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/index.html
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=16
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COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS 
 
Despeses 

Capítol Descripció Crèdits Totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal de plantilla 1.466.584,46 € 1.466.584,46 € 

Capítol II Despesa corrent 515.590,00 € 347.900,29 € 

Capítol IV Transferències corrents 15.000,00 € 0,00 € 

TOTAL 1.997.174,46 € 1.814.484,75 € 

%Execució pressupostària 91% 

 

Ingressos 

Capítol Descripció 
Ingressos 
Previstos 

Drets 
reconeguts 

Capítol II Impostos indirectes 500.000,00 € 593.229,77 € 

Capítol III Taxes i altres ingressos -  266.000,00 € 339.138,76 € 

Capítol IV Transferències corrents -  66.382,00 € 0,00 € 

Capítol V Ingressos patrimonials - 140.000,00 € 151.228,24 € 

TOTAL 972.382,00 € 1.083.596,77 € 

%Execució pressupostària 111% 

 
 

 

<Tornar índex document> 
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1.1. SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS D’URBANISME 
Suport jurídic i administratiu a la Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi ambient. 
 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: BONILLA NÚÑEZ, TOMÀS 

 Adreça:  C. Josep Llanza,1-7 1r. 

 Horari: De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 (ext. 2181 - 2195)  Adreça-e: urbanismeiobres@vilanova.cat 

 Altre inf.: Web: Urbanisme 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

ORGANIGRAMA DE LA LÍNIA SERVEI 

 

ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CAP DE SERVEIS JURÍDIC I 

ADM. URBANISME

CAP D'UNITAT ADM. 

D'URBANISME

TÈCNICA ESPECIALISTA

 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1500 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL HABITATGE I URBANISME 
IMPORT: 1.466.584,46€  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 1500 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL HABITATGE I URBANISME 
IMPORT: 347.900,29€  Capítol II 

Programa pressupostari: CODI: 1510 NOM: URBANISME 
IMPORT: 58.283,37 €  Capítol II 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A
1
            C          D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Serv. Jurídics i Administratius 2 4   6 20 % 225.124,53 € 
 
1 

En totes les relacions s’inclou el coordinador d’àrea 

mailto:urbanismeiobres@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/index.html
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CAPÍTOL II 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Total carregat al 

servei  

40 1500 20200 Lloguer local c/ Llança i altres  34.437,6 €  

40 1500 22000 Despesa d’oficina  6.704,95 € 

40 1500 22603 Anuncis i edictes  962,60 € 

40 1500 2269901 Gestió administrativa, registral i tecnicojurídica  3.517,33 € 

40 1510 2269900 Oficina tècnica  8.764,50 €  

 Total Ser. Jurídics i Administratius Urbanisme 54.387,05€ 
 
Total despesa  dels  Serv. Jurídics i Administratius 

 

ACTIVITATS  

1.1.1. Servei Jurídic d’Urbanisme 
 

 Prestar assistència jurídica i assessorament jurídic, en el seu sentit més ampli, als diferents 
Serveis que s’integren en la Regidoria d’adscripció, i en relació als assumptes propis d’aquesta: 
planejament urbanístic, gestió urbanística, disciplina urbanística i d’activitats, llicències i altres 
títols habilitants en matèria d’obres i activitats, medi ambient i habitatge.  

 Elaborar informes jurídics relacionats amb els diferents serveis i assumptes propis de la 
Regidoria d’adscripció.  

 Elaborar o, en el seu cas, supervisar i revisar l’elaboració de propostes d’acord de Ple o de 
Junta de Govern Local, decrets del regidor delegat, resolucions municipals i altres actes 
administratius relacionats amb els diferents serveis i assumptes propis de la Regidoria 
d’adscripció.  

 Elaborar o, en el seu cas, participar en l’elaboració, supervisió i revisió de convenis, 
ordenances,  reglaments, estatuts, plecs de contractació administrativa i altres instruments 
jurídics o disposicions de caràcter general, relacionats amb els diferents serveis i assumptes 
propis de la Regidoria d’adscripció. 

 Informar jurídicament la resolució d’escrits al·legacions i qualsevol tipus de recurs en via 
administrativa, que es presentin en relació amb els diferents serveis i expedients propis de la 
Regidoria d’adscripció.  

1.1.2. Unitat Administrativa d’Urbanisme 

Gestió i tramitació dels expedients administratius d’urbanisme, assistència a la Comissió 
informativa de l’Àrea i assistència a la Comissió Informativa Especial del POUM. Així com suport 
administratiu als tècnics d’Urbanisme i al Servei de Llicències i Disciplina, si s’escau. 

Tràmits associats 

 Estatuts i bases d'actuació, modalitats: compensació bàsica i compensació per concertació, del 
sistema de reparcel·lació 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 225.124,53 € 

II  Despesa corrent 54.387,05 € 

 TOTAL 279.511,58 € 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=96
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=96


 

Memòria Servei d’Urbanisme i Territori 2016  Pàg.9 de 34 

 Plans de millora urbana 

 Plans especials urbanístics 

 Plans parcials urbanístics 

 Presentació d'estudis de detall 

 Projectes d'urbanització 

 Projectes de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per 
concertació i de cooperació 

  

Accions  

Convocatòries, actes, suport administratiu i assistència a les sessions de la Comissió Informativa 
Especial del POUM. 

 Fixar els punts per la Comissió Informativa del Servei d’Urbanisme i Territori. 

 Assistència a la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Espai Urbà. 

 Gestió administrativa, seguiment i tramitació dels expedients de la Unitat Administrativa 
d’Urbanisme (expedients que s’aproven per Junta de Govern Local o Ple). 

 Elaboració i tramitació de propostes d’acord, dels Decrets de l’Alcaldia i del Regidor delegat. 

 Publicacions en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí Oficial de l’Estat, si s’escau, en 
un diari local, i en l’e-tauler. 

 Gestió i tramitació de convenis urbanístics. 

 Sol·licituds de subvencions de la Diputació, i seguiment de les mateixes. 

 Petició d’informes a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’OTAA i a organismes sectorials, per 
tal que emetin l’informe preceptiu relacionat amb els expedients en tràmit en matèria 
d’urbanisme. 

 Tramitació de recursos de reposició i de recursos contenciosos administratius. 

 

Accions/Indicadors: 
Tipus* Unitat administrativa d’urbanisme 2015 2016 

3 Expedients d’Urbanisme aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament 

- 15 

3 Expedients d’Urbanisme aprovats per la Junta de 
Govern Local 

- 9 

3 Decrets de l’Alcaldessa i/o del Regidor delegat - 11 

* Tipus 3. Indicador de Producte – Resultat   <Veure detall a l’Annex I> 

 

VALORACIÓ 

Per a una major eficiència, eficàcia i adequada gestió del servei jurídic-administratiu d’Urbanisme 
en exercicis futurs, s’aconsella dotar-lo del personal necessari per a la bona prestació dels 
assumptes propis del mateix, com la incorporació d’un altre jurista especialitzat en l’urbanisme i 
les matèries pròpies de la Regidoria, així com l’ampliació de personal administratiu en una 
administrativa més, atès que també es dóna assistència administrativa als tècnics del Servei 
d’Urbanisme i, a més, a vegades s’assumeixen tasques encarregades pel Coordinador de l’Àrea 
que ultrapassen l’àmbit propi de l’urbanisme. 
 
 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=90
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1400
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1400
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1400
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=95
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=97
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=97
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=97
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1.2. LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS, GESTIÓ I 
TRAMITACIÓ DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, 
D’ACTIVITATS I HABITATGE 

Gestiona i  tramita totes les sol·licituds de llicència d’obres que es presenten en l’ajuntament, així 
com totes les sol·licituds per obertura d’establiments i/o industries al municipi. Es realitzen tasques 
d’assessorament tècnic o de gestió a tots aquells ciutadans, empreses o entitats que ho desitgen 
com a pas previ a la presentació de les seves sol·licituds de tràmit de llicència   

Per altra banda, es té cura del compliment de les normatives que son d’aplicació, tant a les 
llicències d’obres, com d’activitats, per garantir per una banda  la legalitat urbanística dins del 
terme municipal, ,i per altre garantir el compliment de totes aquelles normatives que han de 
complir  les instal·lacions de les activitats que es pretenen iniciar. 

Es dona resposta a les molèsties que ocasionen les activitats als veïns i ciutadans, gestionant les 
queixes i denuncies ciutadanes,  així com totes aquelles incidències que es detecten per part dels 
inspectors, tècnics o policia local. 

Es té cura dels habitatges del municipi, requerint als seus titular el compliment del deure de 
conservació dels mateixos, així com garantir que els solars urbans es mantinguin es bon estat . 

 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: CUNILL I PERMIQUEL, ROSA M 

 Adreça:  C. Josep Llanza,1-7 1r. 

 Horari: De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00  Adreça-e: urbanismeiobres@vilanova.cat
  

Beneficiaris/àries: Ciutadania, empreses, entitats o associacions  

 Altre inf.: Web: Urbanisme 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1500 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL HABITATGE I URBANISME 
IMPORT: 1.466.584,46€  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 1500 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL HABITATGE I URBANISME 
IMPORT: 347.900,29€  Capítol II 

Programa pressupostari: CODI: 1510 NOM: URBANISME 
IMPORT: 58.283,37 €  Capítol II 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Serv. Llicències 8 7 2*  17 64% 677.150,77 € 

Els recursos assignats a cada línia de servei no estan a jornada complerta donat que 
comparteixen tasques entre les diferents línies els seus percentatges es detallen en cada una de 
les línies de servei o unitats. 

mailto:urbanismeiobres@vilanova.cat
mailto:urbanismeiobres@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/index.html
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*Es disposa d’un aux. administratiu a jornada complerta que prové d’un pla d’ocupació de la 
diputació i que no te cost per l’ajuntament 
 
 

CAPÍTOL II 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Total carregat al 

servei  

40 1500 20.200 Lloguer local c/ Llança i altres  34.437,67 € 

40 1500 21.400 Manteniment de vehicles  416,81 € 

40 1500 22.000 Despesa d’oficina  6.704,95 € 

40 1500 22.603 Anuncis i edictes  962,6 € 

40 1500 22690901 Gestió administrativa, registral i tecnicojurídica  3.517,33 € 

40 1510 2269900 Oficina tècnica  8.764,50 € 

 Total Llicéncies i disciplina 54.803,86 € 
 
 
Ingressos 
 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

40.29000 CONSTRUCCIONS I OBRES 593.229,77 € 
   

40.32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 106.205,09 € 

40.32101 OBERTURA D'ESTABLIMENTS 187.513,73 € 
 € 40.39100 MULTES URBANÍSTIQUES 45.419,94 € 

 TOTAL INGRESSOS 932.368,53 € 

 
 
Total despesa  del servei de llicències i disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 677.150,77 € 

II  Despesa corrent 54.803,86 € 

 TOTAL 731.954,63 € 
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

 

DIS ACT LLIC ACT DIS URB LLIC OBRES DIS HAB

L ARBALAT E MARTINEZ J ORRIOLS

T. GALINDO JM MIRO F RUIZ 

P. MARTIN Tec llic obres Tenic hab compartit  

Tec  llic activitats  

C TORT A GUASCH J BARRERA

Tecnic especialista Tecnic especialista C A VINYALS Tecnic especialista C

Administrativa 

M CONTRERAS X S MESTRE

inspector X V AGILERA vacaant inspector C inspector C X D. DOMINGO J FORGAS X 

pla ocupacio  aux ad aux administra D vacaant aux ad D aux administrativa  D Tec aux D pla d'ocupacio 

Suport llic expecials Pla d'ocupacio Dip

ROSA M CUNILL

CAP DE SERVEI 

 

ACTIVITATS 

1.2.1. Llicències d’obres 
Assessorament a la ciutadania, empreses i professionals per la tramitació de es diferents llicències 
d’obres sol·licitades. 
Organitzar el servei i elaborar protocols que permetin facilitar el tràmit a la ciutadania i reduir a 
mínim el termini de tramitació. 
En aquesta unitat, es tramiten tots els permisos d’obres, ja siguin obres majors, enderrocs, obres 
menors, arranjaments de façana, obres molt petites cuines i banys que es tramiten pel règim de 
comunicació, així com les obres d’adequació de local per exercir una activitat i tots els permisos 
per les connexions de llum i gas, els moviments de terres, les parcel·lacions, les instal·lacions de 
rètols publicitàries en els locals, les instal·lacions de grues torre ,etc 
 

DETALL RECURSOS HUMANS. PERSONAL INTERN. 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Llicències d’obres 3 3 1  7 15% 136.563,81 € 
 

 
Tràmits associats 
 Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres 

 Obres. Comunicació de primera ocupació 

 Obres. Comunicació prèvia d'obres menors 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1881
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=108
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17642
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 Obres. Llicència d'enderroc 

 Obres. Llicència d'instal·lació de grua torre 

 Obres. Llicència d'instal·lació de rètol 

 Obres. Llicència d'obra menor de manteniment 

 Obres. Llicència d'obres majors 

 Obres. Llicència d'obres menors 

 Obres. Llicència d'obres menors per a adequar local per a exercir una activitat classificada en 

Règim de Comunicació segons la LPCAA I LEPAR 

 Obres. Llicència de connexió de serveis 

 Obres. Llicència de Parcel·lació/Divisió horitzontal 

 Obres. Llicència de legalització d'edificis 

 Obres. Llicència de moviment de terres 

 Obres. Llicència per a instal·lar estació de telefonia mòbil 

 Obres. Llicència per a rehabilitar i pintar façanes 

 

Actuacions Activitat: 
 

EXPEDIENTS TIPOS ACTIVITATS 1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM 4r TRIM T0TAL

OBRES MAJORS
enderrocs, moviments de terres, 

obres majors i legalitzacions
16 16 22 19 73

OBRES MENORS
facanes obres menors, retols, 

grues, prorrogues
88 128 99 137 452

REGIMS 

COMUNICACIO

obres menors sense projecte, 

cuines i banys
103 142 119 127 491

0BRES ADEQUACIO 

LOCAL - ACTIVITAT

obres d'adequacio de local          

per exercir activitat
24 26 15 11 76

PARCEL.LACIONS
parcel.lacions   i                    

divisions horitzontals
3 2 3 1 9

PRIMERES 

OCUPACIONS
revisio de final d'obra 3 6 6 12 27

CONEXIO DE SERVEIS rases de llum, gas i telefonia 24 36 31 35 126

ALTRES EXP. DE 

TRAMIT 
altres exp. lligat a llic obres 0 1 2 5 8

TOTAL 261 357 297 347 1262

SOL.LICITUD DE TRAMITACIO DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES  2016 per trimestres

 
 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1020
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=105
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1041
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=104
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=103
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1080
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=107
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=106
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=980
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1021
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1060
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1040


 

Memòria Servei d’Urbanisme i Territori 2016  Pàg.14 de 34 

 
<Veure gràfics comparatius> 

1.2.2. Llicències d’activitats 
Assessorament a la ciutadania, empreses, entitats  i professionals per la tramitació de es diferents 
llicències d’activitats  sol·licitades. 
Organitzar el servei i elaborar protocols que permetin facilitar el tràmit a la ciutadania i reduir a 
mínim el temps de resposta 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Llicències d’activitats 4 3 1  8 18% 205.014,4 € 

 

Tràmits associats 

 
 Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment 

 Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA) 

 Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Llei 16/2015 

 Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats 

 Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre 

les persones o el medi ambient 

 Activitats. Declaració responsable d'obertura 

 Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA 

 Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres 

 Obres. Llicència d'instal·lació de rètol 

 Obres. Llicència d'obres menors per a adequar local per a exercir una activitat classificada en 

Règim de Comunicació segons la LPCAA I LEPAR 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3825
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=126
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17831
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17832
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17845
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17845
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=125
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=123
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1881
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1041
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
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Actuacions Activitat: 

 
Les tipologies de tramitació administrativa que es realitzen son les següents: 

 Llicència ambiental LPCAA  (Llei 20/2009 ) annex II 

 Règim de comunicació LPCAA annex III 

 Llicència Pública Concurrència Llei (11/2009) 

 Règim de comunicació Pública Concurrència   

 Activitats de caràcter extraordinari 

 Activitats de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa on es regulen les activitats 
innòcues tramitades en règim de comunicació o declaració responsable  (grups  I i II) 

 
A continuació s’adjunta taula indicativa del número d’expedients tramitats durant el 2016 detallant 
les tipologies de tramitació abans esmentades.  

SOL.LICUT DE TRAMIT D'OBERTURA D'ACTIVITA 2016 PER TRIMESTRES

TIPOS ACTIVITATS 1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM 4r TRIM T0TAL

D. RESPONSABLES I 

REGIMS COMUNICATS 

ACT INNOCUES

º 64 84 57 58 263

LLICÈNCIES DE 

PUBLICA 

CONCURRENCIA 

activitats recreatives aforament >150             

(discoteques bar musicals  bar i restaurants)               

LLICENCIES

2 6 0 0 8

REGIM COMUNICAT 

PUBLICA 

CONCURRENCIA  

activitats recreatives aforament<150              

(discoteques bar musicals  bar i restaurants)               

REGIM COMUNICACIO

32 35 29 26 122

ACTIVITATS LPCAA 

ANNEX II LLICÈNCIES

industries i activiats amb inciendia ambiental 

classificades segons la llei 20/2009                     

LLICENCIES

5 1 4 2 12

ACTIVITATS LPCAA   

Regim comunicacio 

industries i activiats amb inciendia ambiental 

classificades segons la llei 20/2009                              

REGIM COMUNICACIO

7 15 8 6 36

LLICÈNCIES 

EXTRAORDINARIES

ACTES DE PUBLICA CONCURRENCIA DE CAIERE ESPECIAL 

:    FARADAY,  CONCERTS EXT VIDA,             NOWA REGAE
0 2 0 1 3

INF PRECEPTIUS 

INCENDIS

INFORMES PREVIS A LA TRAMITACIO                         

segons LLEI 3/2010 prevencio incendis
4 6 1 0 11

ALTRES EXP. BÀSICS
EPEDIENTS DE GESTIO REALITZATS EN MOTIU DE LES 

ACTIVITATS 
1 4 5

TOTAL 114 150 99 97 460
 

 
Cal destacar que del 460 expedients tramitats, 263 corresponent a activitats innòcues, es ha dir 
activitats de baix risc, aquestes es divideixen en dos grups les declaracions responsables i les 
comunicacions prèvies. Tant en un cas com en l’altre el titular un cop a presentar la documentació 
i aquest ha esta acceptada com a valida per l’ajuntament aquest ja pot obrir l’activitat . 

El número d’expedients tramitats en cada una de les dues classificacions esmentades es la 
següent : 

Comunicacions prèvies ......................74 

Declaracions responsables...............189 
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<Veure gràfics comparatius> 

1.2.3. Disciplina d’activitats 
La disciplina és un apartat important dins de la unitat de llicències d’activitats. Aquesta, consisteix 
per una banda en requerir, al titular de l’activitat que apliqui les mesures adients per resoldre les 
molèsties que el funcionament de les activitats  produeixen als  veïns, i per altre, vetllar perquè 
totes les activitats en funcionament disposin de l’autorització d’obertura que els correspongui i 
compleixin amb la normativa que li es d’aplicació.  

 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Disciplina d’activitats 3 3 1  7 10 % 117.366,62 € 
 
 

Tràmits associats 

 
 Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment 

 Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA) 

 Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Llei 16/2015 

 Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats 

 Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre 

les persones o el medi ambient 

 Activitats. Declaració responsable d'obertura 

 Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA 

 Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres 

 Obres. Llicència d'instal·lació de rètol 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3825
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=126
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17831
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17832
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17845
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17845
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=125
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=123
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1881
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1041
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 Obres. Llicència d'obres menors per a adequar local per a exercir una activitat classificada en 

Règim de Comunicació segons la LPCAA I LEPAR 

 Obres. Llicència per a instal·lar estació de telefonia mòbil 

 

Actuacions Activitat: 

 

detall dels expedients de disciplina d'activitats iniciats al 2016  
1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM 4r TRIM T0TAL

Denuncies aire condicionat 0 2 1 1 4

molesties de soroll 3 6 4 5 18

incompliment de normativa 2 4 2 14 22

altres molesties 1 3 4 2 10

mancca de llicència 2 7 18 10 37

llicència inadecuada 12 1 1 1 15

TOTAL 20 23 30 33 106
 

 
<Veure gràfics comparatius> 

1.2.4. Disciplina urbanística 

La unitat de disciplina vetlla per garantir el compliment de la normativa urbanística dur a terme la 
tramitació dels expedients per aconseguir la restitució de la legalitat urbanística infringida, així com 
la tramitació dels corresponents expedients sancionadors per la realització d’obres sense que 
aquestes disposin de la corresponent autorització i/o legalització. 

Es fan inspeccions d’ofici així com es comproven les denúncies que els ciutadans plantegen. En la 
majoria dels casos es tracta de comprovacions d’ofici.  

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1060
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Aquesta tasca de comprovació i supervisió del territori per comprovar si les obres que es realitzen 
disposen corresponent llicència esta a càrrec d’un inspector de disciplina urbanística que hi dedica 
una part de la seva jornada, ja que comparteix funcions d’inspector amb la disciplina d’habitatge i 
amb les obres. 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Disciplina urbanística 3 3   6 11 % 114.961,55 € 

 

Tràmits associats 

 
 Obres. Llicència de legalització d'edificis 

 

Actuacions Activitat: 

Detall dels expedients de disciplina urbanística  del iniciats al 2016    

Detall per Trimestres  2016 1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM 4r TRIM T0TAL

rest sol 

urbanitzable,sol urba, 

sol no urbanitzable, 

neteja de solars, aires 

condicionats retols ....

exp de restitucio 10 11 12 11 44

qualsevol obra feta 

sense llicència
exp sancionadors 2 1 6 5 14

TOTAL 12 12 18 16 58

denuncies 

ciutadanes, 

inspeccions 

 
 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=980
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<Veure gràfics comparatius> 

1.2.5. Disciplina d’habitatge 

En aquesta unitat  es realitzen totes les tasques procedents de la disciplina de l’habitatge, és a dir, 
tots els requeriments que cal fer als propietaris de les finques perquè compleixin amb l’obligació 
de mantenir les finques en perfecte estat de conservació.  

Amb aquesta voluntat es fan tot una sèrie d’advertiments i requeriments que en cas 
d’incompliment comporten la incoació i corresponent ordre d’execució i les corresponents multes 
coercitives en cas de persistir l’incompliment.  
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Disciplina d’habitatge 3 2 1  7 10% 103.244,35 € 

 
Tràmits associats 

 
 Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment 

 Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA) 

 Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Llei 16/2015 

 Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats 

 Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre 

les persones o el medi ambient 

 Activitats. Declaració responsable d'obertura 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3825
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=126
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17831
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17832
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17845
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17845
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=125
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 Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA 

 Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres 

 Obres. Comunicació de primera ocupació 

 Obres. Comunicació prèvia d'obres menors 

 Obres. Llicència d'enderroc 

 Obres. Llicència d'instal·lació de grua torre 

 Obres. Llicència d'instal·lació de rètol 

 Obres. Llicència d'obra menor de manteniment 

 Obres. Llicència d'obres majors 

 Obres. Llicència d'obres menors 

 Obres. Llicència d'obres menors per a adequar local per a exercir una activitat classificada en 

Règim de Comunicació segons la LPCAA I LEPAR 

 Obres. Llicència de connexió de serveis 

 Obres. Llicència de Parcel·lació/Divisió horitzontal 

 Obres. Llicència de legalització d'edificis 

 Obres. Llicència de moviment de terres 

 Obres. Llicència per a instal·lar estació de telefonia mòbil 

 Obres. Llicència per a rehabilitar i pintar façanes 

 

Actuacions Activitat: 

Detall dels expedients iniciats per trimestres durant el  2016

1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM 4r TRIM T0TAL

  ordre 

execucio 

neteja de 

solars urbans

2 0 0 27 29

 ordres 

d'execució 

façanes i 

edificis    

7 7 13 9 36

TOTAL 9 7 13 36 65

denuncies 

ciutadanes, 

inspeccions 

EXP TRAMITATS 2016
 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=123
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1881
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=108
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17642
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1020
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=105
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1041
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=104
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=103
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1080
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17748
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=107
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=106
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=980
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1021
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1060
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1040
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<Veure gràfics comparatius> 

 

Accions/Indicadors: 

Tipus* Cost efectiu dels serveis 2015 2016 

CE Administració general Habitatge i Urbanisme  
Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) 

7,91 7,91 

CE Administració general Habitatge i Urbanisme  
Superfície urbanitzable (quilòmetres quadrats). 

3,99 3,99 

CE Protecció i garantia d’accés a l’habitatge 
Núm. habitatges de protecció pública 

54 54 

CE 
Protecció i garantia d’accés a l’habitatge 
Superfície de terrenys destinats a edificació d’habitatge 
públic (metres quadrats).. 

7196,65 7.196,65 

CE Promoció per a la rehabilitació d’habitatges 
Núm. persones en plantilla adscrites al servei 

1,5 1,5 

CE Promoció per a la rehabilitació d’habitatges 
Núm. edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació. 

5 5 

* Tipus CE. Indicador del cost efectiu dels serveis 
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VALORACIÓ DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA 

Les llicències d’obres tornen a incrementar-se,  després del període de crisis, aquest fet ja es va 
observar al 2015 i en el 2016 han tornat a incrementar 

Pel que fa a les llicències d’activitats també s’observa un increment però en menor mesura que el 
que es produeix amb les llicències d’obres. 

Pel que fa a la disciplina d’activitats cada vegada son més les queixes veïnals per molèsties de les 
activitats, principalment molèsties de soroll provocades per l’activitat, en la majoria dels casos 
aquestes molèsties venen provocades per les actuacions ciutadanes a la via publica al voltant de 
les activitats, aquesta qüestió fa que sigui moltes vegades difícil resoldre la problemàtica ja que cal 
una intervenció policial més intensa ja que no hi ha més alternatives per resoldre aquesta 
problemàtica a la via publica que la vigilància. 

Cal tenir present que les queixes veïnals per accions incíviques o soroll de la ciutadania a la via 
publica al voltant o davant dels establiments no es pot solucionar únicament amb una sanció al 
establiment dons no sempre es l’únic responsable . ja que les accions incíviques dels ciutadans 
també dificulten molt el descans veïnal . 

La disciplina d’habitatge al igual que la disciplina urbanística necessita disposar de mes mitjans i 
recursos humans per poder fer un seguiment i tramitació mes acurada tal con correspondria a un 
municipi de les nostres característiques.  
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1.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GESTIÓ 
Du a terme la tramitació i la gestió de tot tipus de documents urbanístics i de gestió, vetlla pel 
compliment del planejament vigent i en preveu les modificacions necessàries, atén sol·licituds 
d’informació de la ciutadania, entitats i empreses, redacta i assumeix informes i certificats de 
caràcter vinculant. 
 
Les diferents línies de servei abasten les diferents tasques que es realitzen en el servei.  

Per una banda es realitzen totes les feines destinades a la tramitació de documents urbanístics. 
Aquest poden ser de redacció pròpia o externa. En els dos casos la tramitació és la mateixa i 
segueix les directrius de la legislació urbanística, mediambiental i altres sectorials que hi puguin 
afectar. Per a la redacció de documents calen els coneixements de tècnics especialistes en la 
matèria, arquitectes i enginyers de grau superior, que entenguin l’urbanisme com una disciplina 
amb una evident afectació en la vida de les persones, l’activitat econòmica i la preservació del 
patrimoni arquitectònic i el territori. 

L’aspecte legal, molt important atès l’extensa legislació que afecta l’urbanisme, es treballa de 
manera conjunta amb els Serveis Jurídics i Administratius de la regidoria. Pel que fa a les 
repercussions dels documents tramitats en les diferents llicències d’activitats o obres es treballa 
conjuntament amb el servei de Llicències i Disciplina. 

L’objectiu de la generació de documents urbanístics i de gestió és el compliment de les 
determinacions del planejament general i possibilitat la seva adaptació a les necessitats de la 
ciutadania i als canvis en la societat. Aquests objectius s’han de complir amb el necessari 
compliment de les mesures de preservació ambiental, que son objecte d’una tramitació específica 
i complexa. La posterior tramitació per part d’altres administracions (Departament de Territori i 
Medi Ambient...) valida la feina feta per aquest servei atès que, en gran part dels casos, els 
documents urbanístics no tenen vigència sense l’aprovació definitiva i publicació al DOGC. En 
aquest sentit es pot comprovar el número de documents redactats i/o tramitats amb èxit en els 
darrers anys. 

Els treballs relacionats amb el nou planejament general, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
es realitzen atès el temps transcorregut des de la vigència del planejament general i la evident 
necessitat d’un nou document que regeixi l’ordenació de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

L’atenció personalitzada a la ciutadania, entitats i empreses és altre dels serveis que oferta el 
servei d’urbanisme. Setmanalment es realitzen una mitja de 15 consultes referents a aclariments 
de la normativa vigent, possibilitats d’implantació de noves activitats i assessorament de tot tipus. 

En la mateixa línia però amb diferents repercussions es redacten certificats urbanístics sobre 
classificacions i qualificacions urbanístiques, informes sol·licitats per altres administracions i  
informes de varis tipus que tenen en comú el caràcter oficial en diversos processos administratius 
o judicials. Es redacten sempre signats pels tècnics responsables que confirmen la validesa de les 
dades que hi consten. 

Per últim es realitzen col·laboracions amb els diversos serveis de l’Ajuntament com ara Medi 
Ambient, Serveis Viaris, Esports, Cultura...etc. 
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DADES BÀSIQUES  

 Responsable: (Vacant) 

 Adreça:  C. Josep Llanza,1-7 1r. 

 Horari: De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2133 Adreça-e:urbanismeiobres@vilanova.cat  

Beneficiaris/àries: Ciutadania, tècnics, empreses, entitats o associacions 

 Altre inf.: Web: Urbanisme 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1500 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL HABITATGE I URBANISME 
IMPORT: 1.466.584,46€  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 1500 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL HABITATGE I URBANISME 
IMPORT: 347.900,29€  Capítol II 

Programa pressupostari: CODI: 1510 NOM: URBANISME 
IMPORT: 58.283,37 €  Capítol II 

 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Planejament urbanístic 4 1   5 17% 218.912,70 € 

 
 
 
CAPÍTOL II 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Total carregat al 

servei  

40 1500 20.200 Lloguer local c/ Llança i altres  34.437,67 € 

40 1500 22.000 Despesa d’oficina  6.704,95 € 

40 1500 22.603 Anuncis i edictes  962,60 € 

40 1500 2269901 Gestió administrativa, registral i tecnicojurídica  3.517,33 € 

40 1500 2269904 Despeses sectors cooperació - € 

40 1510 2269900 Oficina tècnica  8.764,50 € 

40 1510 2269901 Revisió POUM 31.989,87 € 

 Total Planejament urbanístic 86.376,92 € 
 
 
 
 
Total despesa  del servei de Planejament urbanístic 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 218.912,70 € 

II  Despesa corrent 86.376,92 € 

 TOTAL 305.289,62 € 
 

mailto:urbanismeiobres@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/index.html
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

DELINEANT

CAP DE SERVEI

ENGINYER SUPERIOR CCPARQUITECTE SUPERIORARQUITECTE SUPERIOR ARQUITECTE SUPERIOR

 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

 Impulsar la redacció d'instruments de planejament per definir un nou model de ciutat 

 Adequar el planejament urbanístic municipal a les futures necessitats del territori 

 

ACTIVITATS 

1.3.1. Redacció, supervisió i tramitació de documents urbanístics de planejament 
derivat, modificacions de planejament i gestió urbanística. 

 

Accions  

 

Documents de planejament 

Es redacten documents de planejament (plans parcials, plans especials de millora urbana, estudis 
de detall, etc...) per tal de donar compliment a les determinacions del Pla General d’Ordenació. La 
redacció d’aquests documents implica l’anàlisi d’aquestes determinacions, la recerca d’informació 
topogràfica i d’estructura de la propietat, relacions amb els propietaris de sòl, anàlisi de la 
normativa urbanística i sectorial vigent i relacions amb les administracions implicades. 

 

La tramitació d’aquests documents des del seu origen fins la seva executivitat implica un llarg 
procés que normalment es divideix en tres fases amb les corresponents tasques: aprovació inicial, 
aprovació provisional i aprovació definitiva 

 

Durant tot el procés s’està en continu contacte amb les administracions implicades. En molts 
casos la tramitació implica diversos informes i resolucions específics de caràcter ambiental 
(document de referència, resolució ambiental prèvia a l’aprovació ambiental....). 

 

Pel que fa als document redactats per particulars, s’assessora als redactors i es realitzen els 
corresponents informes durant totes les fases de la tramitació, que implica la mateixa feina que en 
document d’elaboració pròpia. 

 

Documents de gestió urbanística 

Des d’aquesta línia de servei es redacten documents de gestió urbanística (reparcel·lacions, 
expropiacions, valoracions, etc) 

 

La tramitació d’aquests documents des del seu origen fins la seva executivitat implica un llarg 
procés que normalment es divideix en dos fases amb les corresponents tasques: aprovació inicial i 
aprovació definitiva.  

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=39
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=40
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Documents de modificació del planejament vigent 

Des d’aquesta línia de servei es redacten documents de modificació del Pla General d’Ordenació, 
vigent des de 2001, per tal de adaptar les seves determinacions als diversos canvis (socials, 
econòmics, demogràfics....) que ha patit la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

 

La redacció d’aquests documents implica l’anàlisi d’aquestes determinacions, la recerca 
d’informació topogràfica i d’estructura de la propietat, relacions amb els propietaris de sòl, anàlisi 
de la normativa urbanística i sectorial vigent i relacions amb les administracions implicades.  

            
 

Tràmits associats 

 Al·legacions per contribucions especials i quotes urbanístiques per obres de millora 

 Certificat de canvi de nom i/o numeració d'un carrer 

 Cessió de mapes i ortofotos en format digital (servei gratuït) 

 Sol·licitud de còpies d'expedients de llicències urbanístiques 

 Sol·licitud de mapes en format digital (CD o DVD) o paper. 

 

ACTUACIONS  incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 
 

 

planejament general, planejament derivat, etc...  

 
adequar-
equipaments 

1.3.2. Supervisió i tramitació de la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal 

 

Des d’aquesta línia de servei se supervisa la redacció del nou pla urbanístic del municipi. El 
planejament general vigent es va redactar d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent del moment: 
la “Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol”. 

 

Vist el temps transcorregut des de l’aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d’Ordenació 
(2001) i de les Modificacions Puntuals de les Normes Urbanístiques i Correcció d’errades de l’any 
2005, les posteriors modificacions puntuals executades sobre les normes vigents i tenint en 
compte el desenvolupament urbanístic experimentat en el municipi, i el planejament de rang 
superior a un Pla General, el planejament general vigent ha quedat obsolet, invalidant la 
justificació que va tenir al seu dia. 

 

Tenint en compte els canvis legislatius en matèria urbanística a Catalunya, des de l’any 2001 i fins 
a la data actual, cada vegada és de més difícil aplicació a la realitat urbanística de la població per 
estar cada cop més desfasades al respecte dels vigents imperatius legals. 

 

Altres motius per a la redacció d’un nou planejament general son la existència de parcel·lacions 
il·legals bastant consolidades en sòl no urbanitzable, la necessitat i l’interès d’aplicar criteris de 
sostenibilitat en el nou planejament urbà. 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=112
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=121
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3843
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3836
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3844
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=240
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=240
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=117
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=117
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=117
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I) Com a treballs previs a la redacció del nou pla general s’han realitzat o s’estan realitzant les 
següents tasques: 

 1/ Estudi de diagnosi prèvia i establiment d’un full de ruta. 

 2/ Creació i constitució de la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del nou 
POUM (març de 2012). 

 3/ Creació i constitució de la Comissió Informativa del POUM (maig de 2013) i ratificada pel 
nou equip de govern (juny de 2015) per analitzar, estudiar i proposar el futur 
desenvolupament urbanístic del municipi. 

 4/ Seguiment i revisió dels canvis legislatius i del planejament urbanístic de rang superior al 
Pla General que afecten al desplegament urbanístic. 

 

II) Avanç de POUM. Es tracta d’un document de caràcter estratègic destinat a definir les línies 
mestres del nou POUM, establint el model de desenvolupament urbanístic del municipi i definint 
les directrius que han d’orientar la redacció del pla. 

 
1/ Redacció dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a la 

contractació de l’equip redactor (en procés). 

2/  Convocatòria i licitació del concurs, i contractació de l’equip guanyador. 

3/  Supervisió i Acceptació del Pla de Treball de l’Avanç de POUM 

4/  Supervisió i Acceptació del document d’Anàlisi i Diagnosi de l’Avanç de POUM 

5/  Supervisió i Revisió del document d’Avanç de Pla per a l’Aprovació municipal 

6/  Supervisió i Revisió del document de Valoració de l’Exposició Pública i dels Informes dels 
Organismes Competents a l’Avanç de Pla que recull/respon els suggeriments/les 
al·legacions presentats i de l’emissió dels informes per part dels organismes competents 

 

III) Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

1/  Redacció dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a la 
contractació de l’equip redactor per part del Ple. 

2/  Convocatòria i licitació del concurs, i contractació de l’equip guanyador. 

3/  Supervisió i Revisió del document per APROVACIÓ INICIAL  

4/  Revisió del document de Suspensió obligatòria de tràmits i llicències; supervisió en 
l’exposició pública i en la sol·licitud d’informes pertinents. 

5/  Supervisió i Revisió del document de Valoració de l’Exposició Pública i dels Informes dels 
Organismes Competents a l’Aprovació Inicial de POUM que recull/respon els 
suggeriments/les al·legacions presentats i de l’emissió dels informes per part dels 
organismes competents  

6/  Supervisió i Revisió del document per APROVACIÓ PROVISIONAL que haurà de contenir 
com a mínim: MEMÒRIA descriptiva / justificativa / social, ANNEXOS (ESTUDI de mobilitat 
generada, PROGRAMA de participació ciutadana), NORMES urbanístiques, PLÀNOLS 
d’informació i d’ordenació, ESTUDI ambiental estratègic i DOCUMENT resum, AGENDA i 
AVALUACIÓ econòmica i financera, INFORME de sostenibilitat econòmica o PAUM, 
CATÀLEGS (de béns protegits, de masies i cases rurals) i el DOCUMENT comprensiu. 

7/  Supervisió de la tramesa a la CTUB del document per APROVACIÓ DEFINITIVA que haurà 
de contenir com a mínim: MEMÒRIA descriptiva / justificativa / social / ANNEXOS, NORMES 
urbanístiques, PLÀNOLS d’informació i d’ordenació, ESTUDI ambiental estratègic i 
DOCUMENT resum, AGENDA i AVALUACIÓ econòmica i financera, INFORME de 
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sostenibilitat econòmica o PAUM, CATÀLEGS (de béns protegits, de masies i cases rurals) i 
el DOCUMENT comprensiu. 

8/  Supervisió i Revisió del document REFÓS, si s’escau. 

 

Durant tot el procés s’està en continu contacte amb la resta de regidories del municipi, 
administracions i institucions implicades. 

 

Pel que fa als documents realitzats pels redactors es realitzen sempre els corresponents informes 
tècnics durant totes les fases de la tramitació, que implica la mateixa feina que en document 
d’elaboració pròpia. 
 
 

ACTUACIONS  incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 
 

 Redactar i tramitar el nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) 

 Impulsar la redacció i tramitació del nou pla de catàleg del patrimoni historicoartístic i natural 

 

1.3.3. Assessorament en matèria urbanística a la ciutadania, empreses, 
professionals i altres serveis municipals 

 
Des d’aquesta línia de servei es realitzen tasques d’assessorament en matèria urbanística a la 
ciutadania, empreses, professionals i entitats mitjançant reunions individualitzades, consultes 
telefòniques o resposta a e-mails enviats via bústia d’obres i urbanisme. 

 

S’ha estipulat un dia a la setmana per a rebre visites amb atenció individualitzada. Les consultes 
tracten normalment sobre la qualificació urbanística de finques o la interpretació de la normativa 
urbanística respecte diferents paràmetres i usos permesos. 

 

En cas de documents de especial rellevància s’articulen mecanismes especials. Per exemple, 
durant el període d’exposició pública de la Modificació del Pla General d’Ordenació al sector 
Eixample Nord (durant 2016) s’han realitzat més de cent reunions explicatives individualitzades i 
dos reunions de caire general. 

 

Es realitza la recopilació, manteniment i actualització de les dades de la base cartogràfica, 
sistemes geogràfics d’informació (GIS), nomenclàtor, manteniment de dades del RPUC (registre 
urbanístic de planejament de Catalunya). 

 

Així mateix es recapta, actualitza i es posa a disposició del diferents serveis de l’Ajuntament tota la 
documentació geogràfica, cartogràfica i urbanística. 

 

Pel que fa als professionals i promotors urbanístics s’assessora respecte els paràmetres del 
planejament general i les possibilitats de modificació en el cas que sigui favorable als interessos 
de la ciutat. 

1.3.4. Documents oficials. Elaboració d'informes preceptius i derivats de l'activitat 
de la regidoria 

 
En funció de les necessitats dels demandants es redacten i tramiten informes per a certificats 
sobre la classificació, qualificació o situació urbanística de les finques requerides. Aquests 
certificats son signats pels tècnics responsables i un cop tramitats per la regidoria i alcaldia tenen 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=116
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=239
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validesa com a document oficial emès per l’Ajuntament per a qualsevol efecte. La seva utilitat pot 
radicar en tràmits de compra venda de sòl, transmissió de propietats, tramitacions bancàries, 
valoracions, etc. 

 

També es realitzen certificats d’adreça per tal de validar oficialment adreces corresponents a 
persones empadronades a Vilanova i la Geltrú. 

1.3.5. Col·laboració amb estudis i documents realitzats per altres serveis i 
administracions 

 
Des del servei d’urbanisme es realitzen tasques de col·laboració d’assessorament i col·laboració 
amb altres administracions. 

 

S’ha col·laborat en la recopilació de dades, coneixement del territori i redacció de dos importants 
documents sobre els nuclis de població en sòl no urbanitzable, conegudes com urbanitzacions 
periurbanes:  

 

o Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat a la 
comarca del Garraf 

Document del Consell Comarcal del Garraf (redactat amb col·laboració de la Diputació de 
Barcelona) on s’estudia la problemàtica dels habitants en els nuclis de baixa densitat de la 
comarca. En el cas de Vilanova i la Geltrú es d’especial importància atès el gran nombre 
(més de 30) de nuclis habitats en sòl no urbanitzable i amb greus dèficits de serveis, 
accés, etc. S’ha col·laborat en nombroses reunions amb les redactores del document.  

 

o Catàleg d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics a la comarca del Garraf 

Document del Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment en redacció amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona) que analitza l’estat actual i les mancances dels 
nuclis situats en sòl no urbanitzable mitjançant un extens treball de camp. 
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GRÀFICS 

 

Comparativa llicències urbanístiques 

 
A continuació s’exposa una taula comparativa del número d’expedients sol·licitats anualment 
del 2007 al 2016 on es pot analitzar la fluctuació dels expedients les llicències urbanístiques 
durant aquests últims 10 anys.  
 
 

SOL.LICITUD DE TRAMITACIO DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OBRES MAJORS
enderrocs, moviments de terres, 

obres majors i legalitzacions
228 115 69 87 56 48 50 63 84 73

OBRES MENORS
facanes obres menors, retols, 

grues, prorrogues
1267 1004 887 584 461 409 393 450 370 452

REGIMS 

COMUNICACIO

obres menors sense projecte, 

cuines i banys
0 0 0 385 315 290 301 342 453 491

0BRES ADEQUACIO 

LOCAL - ACTIVITAT

obres d'adequacio de local          

per exercir activitat
0 0 0 26 101 77 74 95 101 76

PARCEL.LACIONS
parcel.lacions   i                    

divisions horitzontals
35 24 27 15 23 11 18 8 11 9

PRIMERES 

OCUPACIONS
revisio de final d'obra 149 114 89 59 39 41 15 18 14 27

CONEXIO DE SERVEIS rases de llum, gas i telefonia 337 268 225 181 153 111 116 124 152 126

altres exp. basics relacionats amb les obres 8

TOTAL 2016 1525 1297 1337 1148 987 967 1100 1185 1262

 Com 
es pot observar després de la davallada del 2011 -2012-2013 les sol·licituds de llicències d’obres 
anat augmentat durant els darrers 3 anys fins arriba al nivell del 2009. 

 

  
 

Comparativa obertura activitats 

Adjunto també una taula comparativa des del 2007 fins el 2016 on es pot analitzar l’evolució en el 
número d’expedients, es pot veure que en  és l’etapa de crisis disminueixen el numero 
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d’expedients i que a partir del 2013 van incrementant de forma lleugera anualment fins arribar 
quasi a les xifes de 2007/2008 .   

EXPEDIENTS  DE TRAMIT D'OBERTURA D'ACTIVITAS DE 2007-2016 

EXPEDIENTS TIPOS ACTIVITATS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVITATS INNOCUES locals comercials ,magatzems petits, ....... 330 222 200 201 221 222 252 323 228 263

ACTIVITAT ANNEX I tramitades per la generalitat amb gran influencia ambiental 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0

ACTIVITAT ANNEX II 
activitats amb imfluencia ambiental alta                                    

LLICENCIES
52 28 18 20 0 0 0 0 0 0

ACTIVITAT ANNEX  III activitats amb imfluencia ambiental moderada  PERMISOS 185 151 130 103 0 0 0 0 0 0

PUBLICA 

CONCURRENCIA 

llicencies 

activitats recreatives aforament >150                                         

(discoteques bar musicals  bar i restaurants)               

LLICENCIES

0 0 0 0 4 4 4 3 2 8

PUBLICA 

CONCURRENCIA regim 

de comunicacio  

activitats recreatives aforament<150                                          

(discoteques bar musicals  bar i restaurants)               REGIM 

COMUNICACIO

0 0 0 2 54 82 103 107 96 122

ACTIVITATS LPCAA 

ANNEX II

industries i activiats amb inciendia ambiental classificades 

segons la llei 20/2009                                                      LLICENCIES
0 0 0 0 9 11 10 13 9 12

ACTIVITATS LCPAA   

Regim comunicacio 

industries i activiats amb inciendia ambiental classificades 

segons la llei 20/2009                                            REGIM 

COMUNICACIO

0 0 0 3 27 44 45 33 47 36

LLICÈNCIES 

EXTRAORDINARIES

ACTES DE PUBLICA CONCURRENCIA DE CAIERE ESPECIAL :                                        

FARADAY,  CONCERTS EXT , VIDA,  NOWA REGAE
0 0 0 0 3 3 3 4 4 3

 INFORMES           

PERCEPTIUS

INFORMES PREVIS A LA TRAMITACIO                                              

segons LLEI 3/2010 prevencio incendis
0 0 0 0 2 7 44 77 66 11

ALTRES EXP. BÀSICS 
EPEDIENTS DE GESTIO REALITZATS EN MOTIU DE LES 

ACTIVITATS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TOTAL 568 409 349 331 320 373 461 560 452 460  
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ANNEX I 

Expedients d’Urbanisme aprovats pel Ple de l’Ajuntament l’any 2016:  

Exp. 02/2016-URB.Inadmissió a tràmit de la instància presentada per Terrenys i Estatges S.L.U. 
Societat Unipersonal, mitjançant la qual presenta sol·licitud d’advertiment per a l’expedient 
d’expropiació per ministeri de la llei previst a l’article 114.1 TRLU. 

Exp. 35/2015-URB.Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de la UA, Racó de Santa Llúcia, Polígons 2.1 
“Poble pescador”, i  “ La Cucanya”. 

Exp. 18/13-URB.Aprovació Inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació 
en el sector Eixample Nord, del Terme municipal de Vilanova i la Geltrú. (02/05/2016). 

Exp. 08/13-URB. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació, per a la 
modificació de l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar la qualificació 
urbanística de la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrú, promogut per l’entitat “Endesa 
Distribució Elèctrica, S.L.U”. 

Exp. 50/2016-URB.Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació 
Urbana, amb relació a l’ús hoteler, article 41 i article 284.2.f de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 62/2015-URB.  Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació 
urbana a l’àmbit de la UA 15, carrer Santa Magdalena, de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 33/2016-URB.Ampliació del termini d’informació publica de l´aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del Pla General d´Ordenació Urbana al sector Eixample Nord de Vilanova i la 
Geltrú. 

Exp. 62/2015-URB. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d´Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Unitat d´Actuació 15. 

Exp. 50/2016-URB.Aprovar provisionalment, la modificació puntual del Pla General d´Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú en relació amb l’ús hoteler: article 41 i article 284.2 f. 

Exp. 60/2016-URB.Aprovar definitivament, l´Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió 
del Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova S.A. 

Exp. 83/2016-URB.Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d´Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l´àmbit de Santa Maria de Cubelles. 

Exp. 94/2015-URB.Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d´Ordenació a 
l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a) incloent les finques 2, 
2b i 4 del Carrer de Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del Carrer de Santa Anna. 

Exp. 93/2016-URB.Aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla General 
d´Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (Clau 15). 

Exp. 31/2013-URB.  Aprovació, si escau, de la tercera addenda al Conveni de col·laboració entre 
l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l´Incasòl, referent a la materialització de l’aprofitament 
urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector “Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. 

Exp. 31/2013-URB.Aprovació, si escau, de la tercera addenda al Conveni de col·laboració 
urbanística i de Resolució extrajudicial de data 6 d’octubre de 2006, entre l´Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la societat mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, S.L. 
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Expedients d’Urbanisme aprovats per la Junta de Govern Local l’any 2016: 

Exp. 05/2016-URB.Nomenament de dos membres de la Comissió de Patrimoni prevista  en el Pla 
Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 62/2014-URB.Aprovar definitivament  el projecte d’urbanització d’un tram de vorera en el 
carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, promogut per OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL. 

Exp. 67/2015-URB.Donar conformitat, si s’escau, a l’estudi previ de l’edificació corresponent a la 
Unitat Arquitectònica 11 del sector prevista al text refós del Pla Parcial “Sobre l’Aragai” (La 
Carrerada) de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 47/2016-URB.Donar conformitat, si s’escau, a l’estudi previ de l’edificació corresponent a la 
Unitat Arquitectònica 12 del sector prevista al text refós del Pla Parcial “sobre l’Aragai” (La 
Carrerada) de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 17/2012-URB.Desestimar totalment el recurs de reposició presentat en data 22 de juliol de 
2016 pel Sr. Sebastià Alegre i Rosselló, en nom i representació de l’entitat BetónCatalán, S.L. 

Exp. 29/2013-URB.Mantenir la suspensió del tràmit d’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització del polígon 1 de la Unitat d’Actuació 7 del Racó de Santa Llúcia.  

Exp. 21/2012-URB.Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica a l’àmbit del 
Polígon d’actuació Zona Terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31, 33 i 35 
del Peri Zona de suport d’activitats portuàries a la sínia de les Vaques). 

Exp. 60/2016-URB.Aprovar inicialment l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del 
Club Nàutic Vilanova promogut pel Club Nàutic Vilanova, SA, concessionari de l’explotació de la 
dàrsena esportiva del Port de Vilanova i la Geltrú, redactat per Blur Arquitectura S.L.P.  

Exp. 46/2016-URB.Acceptar la retirada de l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del 
Club Nàutic Vilanova promogut pel Club Nàutic Vilanova, S.A. i redactat per Espai 3 Arquitectura i 
Gestió SCP i procedir a l’arxiu d’aquest expedient.  

Decrets de l’Alcaldessa i/o del Regidor delegat l’any 2016 

Exp. 000062/2014-URB.Decret de regidor mantenint la suspensió de l’aprovació definitiva del 
Projecte d’Urbanització d’un tram de vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada 
carrer de les Casernes, acordada per decret d’onze de juliol de 2014, fins que el promotor presenti 
el nou text refós que incorpori les prescripcions de caràcter no substancial indicades a l’apartat II i 
les prescripcions de caràcter substancial indicades en l’apartat III de l’informe de l’enginyer 
municipal incorporat a l’expedient.  

Exp. 000009/2013-URB.Decret de regidor de pagament parcial de la factura 012/149, 
corresponent als honoraris per la redacció del Projecte tècnic complementari d’escomesa elèctrica 
a l’interior de parcel·les amb activitat, al sector Masia d’en Barreres II de Vilanova i la Geltrú, a 
nom de PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL (PIVSAM). 

Exp.000042/2013-URB.Decret de regidor de pagament de la factura 16014, de data 06/04/2016, a 
JORDI BORÉN GÓMEZ, amb NIF núm. 36984369-R, en concepte de pagament d’honoraris pels 
treballs d’elaboració del Dictamen de taxació a efectes d’expropiació de finca urbana situada a la 
rambla Pirelli, núm. 94 de Vilanova i la Geltrú, segons sentència del TSJC núm. 644, de 
27/09/2004, RCA núm. 803/2001. 

Exp. 000024/2016-URB.Decret de Regidor delegat, de pagament de la factura 242/149 de data 
11/01/2016, a PUIGDOMÈNECH ADVOCATS SLP, amb NIF núm. B64039936, en concepte de 
pagament parcial d’honoraris per la defensa jurídica de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els 
següents recursos contenciosos administratius, a compte de la liquidació definitiva: Beton Catalan, 
SA, rec. 212/2012; Soledad Martínez, rec. 366/2012; Isoibérica, SA, rec. 223/2012; Cemex 
España, SA, rec. 170/2012; Beton Catalan, SA i Cemex España, SA, rec. 182/2013. 
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Exp. 000036/2016-URB.Decret de regidor delegat de pagament a Promoció Industrial Vilanova, 
Societat Anònima Municipal (PIVSAM) de Vilanova i la Geltrú, en concepte de despeses 
d’assegurança de Responsabilitat Civil professional de MUSAAT corresponent a l’any 2016, del 
personal subrogat a l’ajuntament. 

Exp. 000067/2015-URB.Concedir tràmit d’audiència a les persones propietàries de la unitat 
arquitectònica 11 del sector “Sobre l’Aragai” a Vilanova i la Geltrú, per un termini de QUINZE (15) 
DIES HÀBILS comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, en relació 
a l’Estudi Previ de l’edificació corresponent a la unitat arquitectònica 11 del sector prevista al text 
refós del Pla Parcial “Sobre l’Aragai” de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 000047/2016-URB.Concedir tràmit d’audiència a les persones propietàries de la unitat 
arquitectònica 11 del sector “Sobre l’Aragai” a Vilanova i la Geltrú, per un termini de QUINZE (15) 
DIES HÀBILS comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, en relació 
a l’Estudi Previ de l’edificació corresponent a la unitat arquitectònica 12 del sector prevista al text 
refós del Pla Parcial “Sobre l’Aragai” de Vilanova i la Geltrú. 

Exp. 000058/2016-URB.Decret de regidor delegat per encarregar els treballs d’elaboració 
d’Informe Tècnic que analitzi les conseqüènciesde la Sentència núm. 257/2016 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa Secció Tercera, corresponent 
al Recurs d’apel·lació 253/2013, en relació al procediment ordinari 201/2008, referent als càlculs 
del Projecte de Reparcel·lació del Polígon 2 del sector El Llimonet, de Vilanova i la Geltrú i en la 
seva afectació al compte de liquidació provisional del mateix, i específicament a l’import allà 
considerat en relació a l’excés d’aprofitaments, considerat conforme al disposat al planejament 
general i derivat, seguint els tràmits del contracte menor, a JORDI BORÉN I GÓMEZ,Arquitecte. 

Exp. 000082/2016-URB.Decret de regidor delegat perencarregar els treballs per esmenar les 
deficiències detectades en el document “Pla Especial de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú”, així 
com les d’actuació i millora d’aquest document aTADEC, Tècnics associats deconsulta SLP. 

Exp. 000065/2016-URB.Aprovar la justificació de bestreta de caixa fixa de la regidoria 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient. 

Exp. 000095/2016-URB.Encarregar els treballs de “Modificació per a l’adaptació del Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú” a les necessitats actuals, a 
Josep Mª Pujol Torres, arquitecte. 

 

 


