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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE JULIOL 
DE 2016 

 
 

Acta núm. 29 
 
Assistents: 

 
   NEUS LLOVERAS MASSANA 
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
             GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI  ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i el Sr. CARLES 
GARCIA GUINDA d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2016 per unanimitat dels 
assistents. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 

SEGONA FASE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC 
DE L’ESPAI FAR AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS 
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APARELLS NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUCIÓ. NÚM. EXP. 014/2016-
CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL 
amb CIF B-64589682, el contracte de la segona fase del servei d’execució del projecte 
museogràfic de l’Espai Far amb subministrament i instal·lació dels aparells necessaris 
per a la seva execució, per un període d’un mes i mig amb un pressupost màxim de 
40.500,00 € de base imposable i 8.505,00 € d’IVA, que fan un total de 49.005,00 € 
(QUARANTA-NOU MIL CINC EUROS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 serà el pressupost total, ja que 
es preveu que el servei s’iniciarà i finalitzarà abans que acabi l’any 2016. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260908 del pressupost del 2016 . 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa EXPOMON PRODUCCIONS I 
MUNTATGES, SL, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a 
l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en 
què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o 
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància 
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
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3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 035/2016-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP amb CIF B-43880442, 
el contracte del servei d’execució del programa Agenda 21 Escolar de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per un període de dos cursos prorrogables, un a un, fins a dos 
cursos més, per un import per curs total de 11.900,00 € (ONZE MIL NOU-CENTS 
EUROS), exempts d’IVA (1.190,00 € x 10 mesos – setembre a juny). 
 
La despesa prevista pel 2016 serà la dels mesos del curs 2016-2017 que 
corresponguin a l’any 2016 (setembre-desembre 2016). Per tant, la despesa prevista 
serà de 4.760,00 € preveient que el contracte s’iniciarà, alhora que el curs escolar, el 
setembre de 2016. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1722.2279900 del pressupost del 2016 i a 
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP i a la resta de 
licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè 
en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o 
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
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les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància 
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

 

 
4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I VISITES I TALLERS 
EDUCATIUS ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 020/2016-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec 
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei 
d’atenció al públic i visites i tallers educatius als museus de l’Espai Far de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període d’1 any, prorrogable a un any més, amb un pressupost 
anual de 53.262,00 € de base imposable i 11.185,02 € corresponents a un 21% d’IVA, 
que fan un total de 64.447,02 € (SEIXANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS ).  
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260908 del pressupost del 
2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins 
a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 
5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, EPEL'S I 
SOCIETATS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS 
(FUNCIONARI I LABORAL). NÚM. EXP. 006/2016-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa OLLEROS ABOGADOS, SLP amb CIF B-46356481, el 
contracte del servei de representació i defensa jurídica de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, els seus organismes autònoms, EPEL's i societats municipals en matèria de 
Recursos Humans (funcionari i laboral), per un període de dos anys prorrogables, 
anualment, fins a dos anys més, per un import anual màxim total de 10.971,05 € de base 
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imposable i 2.303.92 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 13.274,97 € 
(TRETZE MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 3.657,02 € + 21% d’IVA, preveient que el contracte 
s’iniciarà l’1 de setembre de 2016.   
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.9203.22799 del pressupost del 2016 i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa OLLEROS ABOGADOS, SLP i a la resta de 
licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè 
en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
 En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de 
la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest Ajuntament disposa de la Institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 

 

 

 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 23/15-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ACCIDENT PATIT AMB EL SEU VEHICLE NISSAN 
PRIMERA, AMB MATRÍCULA B-2604-OP, AL CARRER OLÈRDOLA, COM A 
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CONSEQÜÈNCIA DE L’EXISTÈNCIA A LA CALÇADA D’UNA TAPA DE 
CLAVEGUERAM MAL COL·LOCADA, EL DIA 22 D’AGOST DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 000023/2015-REC instat per CARLOS PEREZ ORTIZ, advocat 
del senyor amb DNI 77281199 A per accident patit amb el vehicle NISSAN PRIMERA, 
amb matrícula B-2604-OP, al carrer Olèrdola com a conseqüència de l’existència a la 
calçada d’una tapa de clavegueram mal col·locada el dia 22 d’agost de 2014, 
reclamant com a rescabalament una suma de TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (375.78 EUROS). 
 
SEGON.  NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 

 

 

 

 

Instructor/a 

Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 

Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 

Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 

 

 

 

Secretari/ària 

Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 

Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 

Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 

 

 

 

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada 
 

 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 

 

11/2/15 

 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament 

 

SIS MESOS 

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació 
de l’expedient en el termini establert 

NEGATIU 
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QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l’expedient. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.  Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos. 
 
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. “ 
 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 44/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A L’ESTABLIMENT DORA 
INFANTIL, SL A CAUSA DE LES OBRES DE L’ASFALTAT DEL PAVIMENT 
 DEL CARRIL BICI, AL CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, 61, EN DATA 13 DE 
MARÇ DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per DIAGONAL RISC CORREDORIA D’ASSEGURANCES contra aquest Ajuntament 
en data 13 d’abril de 2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
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comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 41/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A UN LOCAL DEL CARRER 
PROVIDÈNCIA 1B, PER INUNDACIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI A 
CONSEQÜÈNCIA D’UNA INCIDÈNCIA A LA XARXA D’AIGUA DEL CARRER, 
EL DIA 5 DE GENER DE 2016.  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 52217703 K contra aquest Ajuntament en data.5 de gener de 
2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
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aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 46/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS SOFERTS PER CAIGUDA AL 
CARRER CUBA, 3, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA EL DIA 31 DE MARÇ DE 
2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

 

 

“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI X3919204G contra aquest Ajuntament  en data 31 de març de 
2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. “ 
 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 38/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER L’ACCIDENT PATIT AMB LA 
MOTOCICLETA YAMAHA AMB MATRÍCULA 7753-DND A LA RONDA 
IBÈRICA, 97, COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA TACA D’OLI A LA CALÇADA 
MULLADA PER LA PLUJA EN DATA 16 D’AGOST DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora MARIA JOSE RABASSO ALVAREZ, en representació de FÉNIX DIRECTO, 
SA i del senyor amb DNI 52428264 V, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. “ 
 
 
11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000014/2016-UES PER COMPLIMENT FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 23/01/2016. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI 49500959-Z, la sanció de cent cinquanta 
euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú , segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada 
menor titular del DNI 49500959-Z, per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
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QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000016/2016-UES PER COMPLIMENT FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 23/01/2016. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI 48029593-G, representat per la seva 
mare, titular del DNI 52210520-Z, la sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €) 
per infracció de l’article 20.2 de l’ordenança de l’ordenança de Mesures per a fomentar 
el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada al 
menor titular del DNI 48029593-G, representat per la seva mare, titular del DNI 
52210520-Z per haver-ne realitzat la part infractora la mesura alternativa en benefici 
de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
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QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
  
 
13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000020/2016-UES, PER COMPLIMENT FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES, PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 31/01/2016.   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI 49500959-Z, la sanció de cent cinquanta 
euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú , segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada 
menor titular del DNI 49500959-Z, per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
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CINQUÈ. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
  
  
14. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 240/2016  

DE DATA 7 DE JULIOL  2016 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT NÚM. 219/2015-M2, INTERPOSAT PER SUBDELEGACIÓ DEL 
GOVERN A BARCELONA. NÚM. EXP. 000328/2015-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 

DE BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 219/2015-M2 
 
 
Núm. i data sentència:           240/16 de 7 de juliol 
 
 
Part actora  : SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA 
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat:                                    Josep Gascón Castillo 
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Procurador:                              Jose Manuel Luque Toro 
 
 
Objecte del procediment :      Decret de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 5 

de maig de 2015, pel qual s’acorda fer el pagament de la 
quota anual a l’Associació de Municipis per a la 
Independència de 4.950,50€ i contra l’acte d’execució de 
pagament efectiu d’aquesta suma. 

 
 
Decisió  :  NO ADMISSIÓ DEL RECURS 
 Amb costes a la Delegació del Govern a Catalunya 
 
 
Fermesa :  Es pot interposar recurs d’apel·lació davant del TSJ 

Catalunya en el termini de 15 dies. 
 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
15. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 176/2016  

DE DATA 29 DE JUNY DEL  2016 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ORDINARI NÚM. 81/2015, INTERPOSADA PER CAIXABANK, SA, CAJA 
LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CRÉDITO Y BANCANTABRIA 
INVERSIONES, SA. NÚM. EXP. 000190/2016-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 

DE BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 81/2015 
 
 
Núm. i data sentència:           176/16 de 29 de juny de 2016 
 
 
Part actora  : CAIXABANK, SA, CAJA LABORAL POPULAR, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y BANCANTABRIA 
INVERSIONES, SA. 

 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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Lletrat:                                    Matias Acebes Fernández 
 
 
Objecte del procediment :      Decret de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 23 

de desembre de 2014, pel qual es desestima la sol·licitud 
de rectificació i devolució de les autoliquidacions pagades 
el 9 de maig de 2013, en concepte d’Impost sobre 
increment valor terrenys urbans corresponents a la 
compravenda en exercici anticipat de l’opció de compra a 
favor d’AIGUABELLA, SL, de la finca sita en el carrer 
Masia del Notari, núm. 4 de Vilanova. 

 
 
Decisió  :  ESTIMA EL RECURS i la pretensió de les actores de 

procedir a la RECTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES 
AUTOLIQUIDACIONS pagades en data 9 de maig de 
2013 en concepte de Impost Municipal sobre increment 
dels valors dels terrenys de naturalesa urbana 
(corresponent a la compravenda en exercici anticipat de 
l’opció de compra a favor de Aiguabella SL, de la finca 
sita al carrer Masía del notari núm. 4), més els interessos 
legals des de el 24 de novembre de 2014. 

 Amb costes a l’Ajuntament fins el límit màxim de 600 €. 
 
Fermesa :  Es pot interposar recurs ordinari d’apel.lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
16. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 565  DE 

DATA 30 DE JUNY DE 2016 DE LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE CATALUNYA, DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ DE PROTECCIÓ 
JURISDICCIONAL NÚM. 693/2015, INTERPOSAT PER SINDICATO 
FUNCIONARIOS DE POLICIA (SFP). NÚM. EXP. 000191/2016-SEC.  

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA  

 
 
Núm. procediment  :  Recurs d’apel·lació de protecció jurisdiccional núm.    

693/2015 
 
Núm. i data sentència:               565 de 30 de juny de 2016 
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Part apel·lant  : SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE POLICIA (SFP)  
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat:                                    Xavier BONET ALCANTARA 
 
 
Procurador:  Ivó RANERA CAHÍS 
 
 
Objecte del procediment :      Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 

226/2015 de data 24 de juliol de 2015 que resol el recurs 
d’empara ordinari 226/2015 desestimant el recurs 
interposat pel Sindicato de Funcionarios de Policia i 
condemnant a l’actora a costes. 

 
 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

Imposa a l’apel·lant les costes processals 
 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. Contra la sentència es pot 

interposar cap recurs  
 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
17. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 96/2016  DE 

DATA 14 DE MARÇ DE  2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 11 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 
NÚM. 522/2014-C.  

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 

DE BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari núm. 522/2014-C 
 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 96/2016 de 14 de març de 2016 
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Part actora  : NINGLEE, S. L.  
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat:                                   Miquel Angel PIGEM  
 
Objecte del procediment :      Resolució de data 19 de setembre de 2014 de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que desestima el 
recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 5 
de maig de 2014 que ratificava el Decret d’alcaldia de 8 
d’abril de 2014 d’inadmissió a tràmit de la instància 
presentada de fulla d’apreci i sol·licita tenir per iniciat 
expedient d’expropiació per ministeri de la llei de la finca 
de la seva propietat (finca registrat 2316 del Registre de 
la Propietat de Vilanova i la Geltrú).  

 
 
Decisió  :  SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA 

Anul·la les resolucions recorregudes i disposa l’inici de la 
tramitació de l’expedient.  

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar recurs d’apel·lació. JA INTERPOSAT 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
TRESORERIA 
 
 

18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA, DE 
DATA 03-06-2016, EN EL QUAL ES DESESTIMAVA LA SOL·LICITUD 
D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA 
CADASTRAL 0463110CF9606S0001IZ, OBJECTE D’UNA COMPRAVENDA 
AMB SUBROGACIÓ D’HIPOTECA DE DATA 18-03-2016. NÚM. EXP. 
000422/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. Desestimar el Recurs de reposició interposat per RUDESINDO 
CERREDELO ULLOA contra el decret de la Regidora delegada, de data 03-06-2016, 
en el qual es desestimava la sol·licitud d’exempció de l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de la finca amb Referència Cadastral 
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0463110CF9606S0001IZ, objecte d’una compravenda amb subrogació d’hipoteca de 
data 18-03-2016. 
 
SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició es podrà 
interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis 
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 

19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PER MONTSERRAT RIERA TRESSERRA EN NOM DE META 
MOTOR SL CONTRA LES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
CORRESPONENT A LA TRANSMISSIÓ, DE DATA 30-07-2015, DE LES 
FINQUES AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 2747212CF9624N0001TP I 
2747212CF9624N0002YA. NÚM. EXP. 000406/2016-GES 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Desestimar el Recurs de reposició interposat per MONTSERRAT RIERA 
TRESSERRA en nom de META MOTOR SL contra les liquidacions de l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana corresponent a la 
transmissió, de data 30-07-2015, de les finques amb Referència Cadastral 
2747212CF9624N0001TP i 2747212CF9624N0002YA. 
 
SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició es podrà 
interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis 
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents.” 

 
 
INTERVENCIÓ 
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20. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT AL 
DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000624/2016-COM 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. el subministrament d’un equip multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 

LOT 19.- 

Multifunció de mitja capacitat A, B/N 
A3.  

Model: MP2554SP  

Preu lloguer: 42,69€  

Preu pàgina b/n: 0,0066€ 

 

 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 1 d’agost de 2016. 
 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.” 
 
 
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA 
 
 
21. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DEL 

RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS DE PRESTACIÓ DEL 
"PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, COHESIÓ 
SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA", EN EL MARC DEL PLA "XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. NÚM. 
EXP. 457/2016-SSO. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“Primer. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, amb 
codi XGL 16/X/225966, per un import de 161.192,01 € (cent seixanta-u mil cent 
noranta-dos amb cero un euros). 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, segons model 
normalitzat. 
 
Tercer. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es 
produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a 
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva 
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 

Quart. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’ Ajuntament i 
dels seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
 
22. CULTURA. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA  PROPOSTA DE NOMENAMENT I 

DE CESSACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE LECTURA PÚBLICA. 
NÚM. EXP. 000180/2016-CUL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“ 
I. Renovar els membres de la Comissió de Lectura Pública, incorporant els 

catorze nous membres que a partir d’ara completaran el total de vint-i-dos 
membres de la Comissió de Lectura Pública 

 
II. Nomenar els següents membres de la Comissió de Lectura Pública 

 
Teresa Llorens Carbonell – Regidora de Cultura 
Joan Martorell Masó – Regidor d’Educació 
Núria del Campo Balada – Cap de Zona Penedès-Garraf 
Francesc Moreno Espejo – Coordinador de Foment a la lectura 
Núria Fonoll Mallofré  - Coordinadora Programa d’animació a la lectura 
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Anna Cabutí Calatayud – Directora Biblioteca Armand Cardona 
Dolors Bundó Mas – Responsable biblioteca CEIP Cossetània 
Concepció Sánchez Alonso – Directora del CEIP Canigó 
Elisabet Huguet Soler – professora de l’IES Baix a Mar 
Judith Barbacil Mestres – professora de l’IES Lluch i Rafecas 
Mercè Foradada Morillo – Escriptora 
Teresa Costa-Gramunt – Escriptora 
Rosana Lluch Millan – Llibreria Llorens 
Pau Comas Angrill – representant de l’Associació Conte va! Va de contes 

 
III. Cessar els següents membres de la Comissió de Lectura Pública 
 

Margarida Carbonell – anterior Directora de la Biblioteca Armand Cardona 
Javier Querol Beltran – Usuari biblioteques 
Jofre Torelló Banús – Usuari biblioteques 
Pere Blanco Agustí – Usuari biblioteques 
Francesc Pasqual Moster – Usuari biblioteques 
Antoni Arrufat González – Responsable biblioteca IES Manuel de 
Cabanyes 
Carles Prats Pérez – Responsable biblioteca CEIP El Canigó 

 
IV. Notificar aquests acords als interessats 

 
 
V. Establir que els membres de la Comissió de Lectura Pública es mantindran per 

un període de quatre anys, moment en què, com a mínim, es renovarà la meitat 
dels seus membres. La mateixa Comissió podrà proposar noms de possibles 
membres per formar-hi part. 
 
 

VI. Traslladar al Ple Municipal la ratificació d’aquests acords. 
 

 
VII. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 

interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat 
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VIII. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER MIGUEL 

ANGEL CALVO RIBOT, PER A MODIFICAR EL PROJECTE 317/2014, 
CONSISTENT EN INCORPORAR UN BALCÓ PER PLANTA A LA FAÇANA DE 
L’EDIFICI I ELS CONSEQÜENTS CANVIS ESTRUCTURALS, 
CORRESPONENTS A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+3PP, AMB 4 HABITATGES, SITUAT A 
L’AVINGUDA JAUME BALMES, 15. NÚM. EXP. 587/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per MIGUEL ANGEL CALVO 
RIBOT, per a MODIFICAR EL PROJECTE 000317/2014-OBR, CONSISTENT EN 
INCORPORAR UN BALCÓ PER PLANTA A LA FAÇANA DE L'EDIFICI I ELS 
CONSEQÜENTS CANVIS ESTRUCTURALS, CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA 
PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP, 
AMB 4 HABITAGES, situat a l’avinguda Jaume Balmes, 15, (Exp.000587/2016-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 

1. Les plaques solars situades sobre el badalot de l’escala hauran d’anar 
planes. 

 
2. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de 

sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta 
a edificis”, per a l’obtenció de la corresponent llicència municipal de 
primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència o permís municipal 
d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable d’aquesta, 
és condició necessària la presentació de:  
-  Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de 

l’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.  
-  Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 

empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la 
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un 
deure dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim 
durant el primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o 
titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 
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3. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, 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, per a l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que 
certifiqui el compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
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. 
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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 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 evitar la 
disposició de cables i conduccions vistos per façana. 

 
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 
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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.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans 
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 
 
 
24. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER ESCOLA 

PIA DE CATALUNYA, PER A LA 2A. FASE DE LES OBRES DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA PIA, A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ, 114-116. 
NÚM. EXP. 583/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per ESCOLA PIA DE 
CATALUNYA, per a la  2A. FASE DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA PIA, 
a la rambla Salvador Samà, 114-116, (Exp.000583/2016-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
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Condicions particulars de l’activitat: 
  
• Compliment del Reial Decret 1004/1991, pel que s’estableixen els requisits mínims 

dels centres que imparteixen ensenyament de règim general no universitari. 
• Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 
• Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 

legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

• Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 
• Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
• Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 

pròpies dels edificis i construccions 
• Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 
• Compliment de les condicions emeses en l’informe de prevenció d’incendis. 
• Compliment de la normativa sanitària que li sigui d’aplicació. 

 
Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 

emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 
• Acta d’inspecció favorable emesa per una EAC, d’acord amb la llei 3/2010.  

 
Una vegada finalitzada la última fase caldrà realitzar la comunicació prèvia global de 
les tres fases. 
 
Condicions particulars de les obres  
 
1.  Abans de l’inici de l’obra caldrà fer visita conjunta dels tècnics municipal de 

llicències i els tècnics directors de l’obra per tal de consensuar les característiques 
de la xemeneia d’extracció de fums de la cuina i el seu emplaçament respecte de 
l’edifici. 

 
2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 
3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat 
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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 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 evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

 
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 d’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. 
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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.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans 
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 
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25. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER DRIS 

GESTIÓ, SL, PER A REFORÇAR PART DE DOS FORJATS DE L’EDIFICI, AL 
CARRER SANT FRANCESC, 20. NÚM. EXP. 640/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  DRIS GESTIO, SL, per a fer 
REFORÇ DE PART DE DOS FORJATS DE L'EDIFICI, situat al carrer Sant Francesc,   
20, (Exp.000640/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
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. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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 evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

7. 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. 
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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  
 
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans 
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
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QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 
 
 
26. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER MARTA 

MILÀ VERGES, PER A SEGREGAR UN SOLAR PARCIALMENT EDIFICAT EN 
DOS SOLARS, SITUATS AL CARRER PICAPEDRERS, 27. NÚM. EXP. 
649/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  MARTA MILA VERGES,  
NIF37669657-G, per a SEGREGAR UN SOLAR PARCIALMENT EDIFICAT EN DOS 
SOLARS, situat al carrer Picapedrers, 27, d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 

1. Un cop feta la segregació la numeració de les finques serà: C. Picapedrers, 
27A i 27B. 

2. 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. 

3. 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. 
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans 
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 
 
 
27. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER MARTA 

COLL SOLER, PER A REFORMA INTERIOR DE LOCAL PER A CANVIAR L’ÚS 
COM A HABITATGE, AL CARRER TETUAN, 18 1R 1A. NÚM. EXP. 639/2016-
OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MARTA COLL SOLER, per 
a  REFORMA INTERIOR DE LOCAL PER A CANVIAR L'ÚS COM A HABITATGE, al 
carrer Tetuan, 18 01 01, (Exp.000639/2016-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
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. 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.  
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La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 
 

3. 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. 

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

 
5. 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. 

 
6. 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 evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

 
7. 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.  
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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.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans 
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 
 
 
28. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D160719. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
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Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a restituir la tanca i el terreny al seu estat 

original en compliment de l’ordre de restitució de l’expedient de disciplina 
urbanística, al sector de la Torre d’en Veguer (513/2016-OBR // 31/2013-DIS I 
22/2014-DIS). 

2. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX per a canviar una tanca metàl·lica per una 
tanca d’alumini al carrer Roger de Flor, 8 (516/2016) 

3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 
cantells forjats i lloses dels balcons a  la façana al carrer Jardí, 69-71 (616/2016) 

4. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CLARISSES DE LA DIVINA 
PROVIDÈNCIA, per a enderrocar fals sostre per a inspeccionar les bigues de 
fusta i revoltons, canviar el paviment del menjador i l’arrambador de fusta, al 
carrer Providència, 1 (627/2016) 

5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 
façana principal i posterior de l’edifici al carrer Canàries, 14. (628/2016) 

6. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a instal·lar dos captadors solars al carrer 
Antoni Urgelles, 2. (638/2016) 

7. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reparar el paviment del garatge, al 
carrer fassina 11 (642/2106) 

8. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a obrir part per a instal·lar porta de 
garatge a la rambla Josep Antoni Vidal, 9 (648/2016) 

9. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a talar tres xiprers al carrer Joan Fuster, 
19 (653/2016) 

10. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 
col·locar parquet i reparar paraments a la rambla de la Pau, 1  entresol esquerra 
(655/2016) 

11. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer reforma interior de l’habitatge 
canviant la seva distribució al carrer Ravalet, 15 (659/2016) 

12. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 
Hernani, 5-7 (660/21016) 

13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG SA, pe a obrir rasa de 2 m per a 
connexió de servei de gas al carrer Hernani 5-7 (658/2016) 

 
Obres d’adequació de locals comercials 
 
1. Sol·licitud presentada per SUPERMERCADOS SABECO, SA, per a restituir 

l’acabat de part de la solera del local situat al carrer Metal·lúrgia, 8 (417/2016) 
2. Sol·licitud presentada per ONA BEACH CLUB, SL, per a instal·lar coberta mòbil 

desmuntable a l’edifici la Daurada, a la plaça Trajo de Garbí. (517/2016) 
3. Sol·licitud presentada per CONMASA, per a ampliar la botiga destinada a venda 

de material elèctric, al carrer de l’Aigua, 119 bxs. (621/2016) 
4. Sol·licitud presentada per GLOBAL CONNECT IDIOMES, SL,  per a enderrocar 

envà, anivellar el paviment i fer rampa, al carrer Sant Pau, 23 (641/2016) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per HAPPYCUS, SL, per canviar de nom l’activitat de 

restaurant i menjars per emportar (MCAUTO) a la ronda Europa, 64. (264/16) 
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29. LLICÈNCIES AMBIENTALS. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP160719. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables 
presentades per l’interessat. 
 
 
Obres 
 
1. Comunicació presentada per FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, per a reparar fuita 

d’aigua al carrer Juan de la Cosa, 1-5  2n.9a (534/2016) 
2. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a sanejar arrebossat a la planta baixa i 

pintar carrer Sant Francesc, 6 (565/2016) 
3. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reparar revestiment de piscina al 

carrer Ferrer i Vidal, 12 (605/2016) 
4. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al 

carrer Forn de Vidre, 18 1r1a. (606/2016) 
5. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa a 

la rambla de la Pau, 61 Esc.D  1B (617/2016) 
6. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar rajoles de la cuina i pintar al 

carrer Carlets, 18-20 3r.2a. (618/2016) 
7. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar instal·lació elèctrica, fer 

instal·lació de calefacció i canviar rajoles del bany al Racó del Banderer, 4 2n1a. 
(612/2016) 

8. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar rajoles i baixar fals sostre al 
carrer de l’Aigua, 160 2n.2a. (629/2016) 

9. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Martí 
Torrents, 2 3r.4a. (630/2016)  

10. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a renovar la cuina de l’habitatge al 
carrer Llagut, 17 (632/2016) 

11. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar rajoles del bany i cuina al 
carrer Pelegrí Ballester, 18 8è 3a. (633/2016) 

12. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa a 
l’avinguda Francesc Macià, 81 2n 1a. (634/2016) 

13. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al 
carrer Montardo, 12 (635/2016) 

14. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Josep 
Anselm Clavé, 49 1r1a. (631/2016) 

15. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Olèrdola, 
41 6è 3a. (637/2016) 

16. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Bonaire, 
35 (646/2016) 

17. Comunicació presentada per Sra. XXXX,  per a reformar bany i cuina al passeig 
Marítim, 35 1r1a. (65072016) 

18. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Menéndez 
y Pelayo, 48 3r.1a. (651/2016) 

 
ACTIVITATS 
Innòcues 
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1. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una consulta de 
fisioteràpia a l’avinguda de Francesc Macià, 10, entresòl 2. (266/16) 

2. Declaració responsable presentada per ALVARO I PRATS, SL, per instal·lar una 
oficina d’una empresa d’excavacions al carrer de Lepant, 32, bxs. (269/16) 

3. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per instal·lar una supermercat a la 
rambla de Salvador Samà, 58-60, bxs. 2. (265/16) 

 
REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un bar restaurant 
(càmping) de la carretera de Cubelles, 48. (184/16) 
 
 
30. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE LA 

PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ 
DEL FALCÓ PELEGRÍ A LA FAUNA URBANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 000162/2015-AMB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.- Aprovar el conveni entre la Parròquia de Sant Antoni Abat i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú pel desenvolupament del projecte de reintroducció del falcó pelegrí 
a la fauna urbana de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 329,20 € en concepte de col·locació de la caixa niu 
al campanar a nom de l’empresa Galanthus, amb NIF G62255815, i que aniran a 
càrrec de la partida 42 1724 2279901 “Control de coloms” del pressupost de 2016. 
 
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
 

Descripció: (títol del Conveni) 

 

CONVENI ENTRE LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT I L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 
REINTRODUCCIÓ DEL FALCÓ PELEGRÍ A LA FAUNA URBANA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
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Data: (data de signatura) 

 

 

Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 

 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I PARRÒQUIA DE SANT ANTONI 
ABAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Objecte: (el motiu o raó del conveni) 

 

PROJECTE REINTRODUCCIÓ FALCÓ PELEGRÍ A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 

 

• Coordinar i realitzar les tasques d’instal·lació de la caixa niu. 

• Facilitar la informació del desenvolupament del projecte a la Parròquia. 

• Publicitar el suport de la Parròquia de Sant Antoni al programa. 

• Fer les tasques de manteniment i de neteja, que el programa pugui exigir. 

• Desenvolupar el programa de seguiment del projecte, a partir dels serveis 
tècnics municipals i la col·laboració del voluntariat expert en aquest tipus de 
projecte. 

• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil envers a tercers des de 
l’inici del muntatge fins a la finalització del programa. 

 

La Parròquia de Sant Antoni Abat es compromet a facilitar l’accés al campanar de 
Sant Antoni, i a facilitar les tasques que facin falta per al desenvolupament del 
programa. 

 

Vigència: (data finalització del conveni) 

 

2 anys prorrogables 2 anys més 

 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat de 
Vilanova i la Geltrú. 
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SISÈ.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. “ 
 
 
 
COMPANYIA D’AIGÜES 
 
31. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació comença amb INES XXXX i finalitza amb AMANDA XXXX. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
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que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 

 
URGÈNCIA 

 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
32. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR L’ACTUALITZACIÓ 2016 

DEL MANUAL D’ACTUACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LA FESTA 
MAJOR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER: Aprovar la documentació adjunta, corresponent a l’actualització 2016 del 
manual d’actuació del Pla Específic Municipal per la Festa Major.” 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Josep Gomariz Meseguer 
 
 
 


