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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 22 D’OCTUBRE DE 2019 
 
 

Acta núm. 33 
 
Assitents: 

 
OLGA ARNAU SANABRA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
MARTA JOFRA SORA 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI GENERAL 
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteixen a la mateixa reunió MERCÈ GRAU FERRER (Comunicació),                              
ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), CONXI MARITNEZ SANCHEZ (Regidora 
ERC), ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), MARIA MERCÈ MATEO I 
OLIVARES (Regidora ERC),  JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) EDUARD 
GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC) i MIREIA COLL SOLER (Assessora JxC),  
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 

La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 15 D’OCTUBRE DE 2019. 
 

“S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre 
de 2019.”. 
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2. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ                     
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
GESTIÓ DE LA FRACCIÓ  DE RESIDUS AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.NÚM. EXP. 000034/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del serveis de recollida, transport i gestió de 
la fracció de residus amb base de fibrociment del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
l’article 159.6 de la LCSP, per un període de deu (10) mesos, no prorrogable i amb un 
pressupost base de licitació de 20.000,00€, més 2.000,00€ corresponents al 10% d’IVA, 
que fan un total de 22.000,00€ (VINT-I-DOS MIL EUROS). 
 
La previsió de despesa, tenint en compte que es preveu iniciar el contracte el dia 1 de 
novembre de 2019, és tal com segueix: 
 

Any Base IVA Total 
2019 4.000,00 400,00 4.400,00 
2020 16.000,00 1.600,00 17.600,00 

 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1622.2270000 del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència 
de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.-Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
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.”. 
 
3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 

DESESTIMATÒRIA  248/2019, DE 2/10/19, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 213/2019 F2, INTERPOSAT PER J. C. G., 
CONTRA ACORD DE JGL DE 19/3/19, QUE DESESTIMA EL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE DATA 14/1/19 QUE DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE 
RECTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS D’ IIVTNU PER 
IMPORT DE 1258.60 EUROS. NÚM.  EXP. 91/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada  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 núm. 213/2019 F2 
 
Núm. i data sentència:           213/2019, de 2 d’octubre de 2019 
 
Part actora  :   J. C. G.  
 
Part demandada  :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Procurador:                            M. A. F.               
 
Objecte del procediment :      Acord de Junta de Govern Local de data 19/3/19 que 
desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de la Regidora Delegada de 
data 14/1/19 que desestima la sol·licitud de rectificació i devolució de les 
autoliquidacions d’IIVTNU per import de 1258.60 euros.  
  
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.   
            CONFIRMAR la resolució impugnada en totes les seves parts. 
             Costes al recurrent que no superaran els 300 euros. 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. No es pot interposar cap recurs ordinari. 
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Acords:            1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.”. 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA  

PARCIALMENT 207/2019, DE 25/7/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 
168/2014 D INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL, CONTRA DESESTIMACIÓ 
PRESUMPTA (SILENCI ADMINISTRATIU NEGATIU) PER LA RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL DE DATA 9/5/13, EN UNA QUANTITAT DE 9189672.76 
EUROS. NÚM. EXP. 134/2019/ESEC 

 

Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 168/2014 D 
 
Núm. i data sentència: 25 de juliol de 2019 
  
Part actora  : Faldur Sol, SL 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    M. À. P. H. (Milà Advocats, SA) 
 
Objecte del procediment :      Desestimació presumpta (silenci administratiu negatiu) per 

la reclamació patrimonial de data 9/5/13, en una quantitat 
de 9189672.76 euros. 

 
Decisió  :  ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU.  Quantia de 180000 euros (en concepte 
d’indemnització per perjudicis financers, a comptar des de 
la interposició de la demanda originadora d’aquest 
procediment fins al dictat de la present sentència. 

 Sense imposició de costes a cap de les parts. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs 

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

i conforme.”. 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DESISTIMENT 
59/2019, DE 27/9/19, DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 
7 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 211/2018 F, 
INTERPOSAT PER J. P.G., CONTRA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 20/3/2018 CONTRA LA 
LIQUIDACIÓ PER IMPOST IIVTNU, D’IMPORT 13337.43 EUROS.  NÚM. EXP. 
98/2018/ESEC   
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Es dona per assabentada la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 211/18 F 
 
Núm. i data decret:  27 de setembre de 2019 
  
Part actora  : J. P. G. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                        M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Desestimació presumpta per part de l’ajuntament del recurs de 

reposició interposat en data 20 de març de 2018 contra la 
liquidació per impost IIVTNU, d’import 13337.43 euros. 

 
Decisió  :  Procediment acabat i ordre d’arxiu del recurs i devolució de 

l’expedient administratiu. 
  
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs de revisió 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
  

6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 
DESESTIMATÒRIA 194/2019, DE 2/10/19, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 57/2019 V INTERPOSAT PER Ó. V. G., SINDICAT DE POLICIES 
LOCALS I COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, CONTRA LA IMPUGNACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ DE DATA 6/11/2018, NOTIFICADA EL 12/12/2018.  QUANTIA 
INDETERMINADA.  NÚM. EXP. 36/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 57/2019 V 
 
Núm. i data sentència:               194/2019, de 2 d’octubre de 2019 
 
Part actora  : Ó.V. G., SINDICAT POLICIES LOCAL I COS MOSSOS 

D’ESQUADRA  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Procurador:                                F. O. C. i J. V. M. S. (Andersen Tax & Legal Iberica, SLP                
 
Objecte del procediment :      Impugnació de la resolució de data 6 de novembre de 2018, 

notificada en data 12 de desembre de 2018.  Quantia 
indeterminada.  
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Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu. 
 Sense Costes 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA 
RAMBLA PRINCIPAL, 33, EL DIA 30 DE JUNY DE 2018.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000038/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat Sr.J. A. S., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
TARRAGONA, EL DIA 24 DE MARÇ DE 2018.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000042/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat Sr. A. V. F., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
JOSEP COROLEU, 39, EL DIA 10 DE GENER DE 2019.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000091/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, representada per l’advocat Sr.J. A. S.,  contra l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN 
BICICLETA AL CARRER SANT JOAN, 17, EL DIA 23 DE MAIG DE 
2019.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000119/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada Sra. S. L. C., en representació de la senyora S.H.M. contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
ALMIRALL COLOM, EL DIA 24 DE JULIOL DE 2019.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000123/2019-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
LLARGA, EL DIA 29 DE JUNY DE 2019.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. 
EXP. 000130/2019-REC 

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

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE B 8414 NJ 
A LA RAMBLA EXPOSICIÓ, 77, EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT 
1563.02 EUROS. NÚM. EXP. 000046/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. ESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial de data 27 de març de 
2019, formulada pel Sr. amb DNI XXXXXX,  en la quantitat de mil dos-cents noranta un 
euros amb setanta-cinc cèntims (1.291,75€) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec 
de la partida   “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. En cas que el 
reclamant aporti la factura corresponent davant aquest ajuntament, se li abonarà la part 
de l’IVA, atenen al seu informe pericial. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de Tresoreria 
i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 6121 BYZ, PE LA INTERVENCIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL, A LA 
RAMBLA SAMÀ, EL DIA 15 DE JUNY DE 2019.  IMPORT: SENSE 
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000120/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA PERSONA TITULAR DEL DNI 
XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 
OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 
05/02/2019. NÚM. EXP. 000073/2019-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMERO. Inadmetre el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol per considerar-
lo extemporani. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa 
i és immediatament executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva 
data de publicació. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.”. 
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INTERVENCIÓ 
 
16. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/XX. NÚM. EXP. .XX/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/31 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/31 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al  pagament 
de dites despeses.”ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
17. APROVAR EL NOMENAMENT DE LES  PERSONES QUE OSTENTARAN LA 

CONDICIÓ DE TRANSMISSORS I  REPRESENTANTS DE LA ADMINISTRACIÓ 
EN ELS COL·LEGIS ELECTORALS D’AQUEST MUNICIPI, AIXÍ COM LA 
DESIGNACIÓ DEL COL·LEGI ELECTORAL DE CADA TRANSMISSOR I O 
REPRESENTANT. NÚM. EXP. 269/2019/EEST 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el nomenament  de les  persones que ostentaran la condició de 
Transmissors i  representants de la administració en els Col·legis electoral d’aquest 
municipi, així com la designació del Col·legi Electoral de cada Transmissor i o 
Representant, segons la següent relació: 
 
Sorteig  
  

1 1 A A  - K    INSTITUT M. DE CABANYES  Transmissor F. M. M. 

1 1 B L  -  Z INSTITUT M. DE CABANYES  Representant C. R. R. 

4 9 U A  - Z    INSTITUT M. DE CABANYES         

       

1 2 U A  - Z    ESCOLA POMPEU FABRA  Transmissor R .A. F. 

1 3 A A  - K    ESCOLA  POMPEU FABRA Representant  L. . L. 

1 3 B L  -  Z ESCOLA POMPEU FABRA   

1 10 A A  - K    ESCOLA POMPEU FABRA Representant  F. C. P. 

1 10 B L  -  Z ESCOLA POMPEU FABRA   

       

1 4 U A  - Z    BIBLIOTECA JOAN OLIVA               Transmissor A. G. A. 

1 5 U A  - Z    BIBLIOTECA JOAN OLIVA                 

       

3 1 U A  - Z    CASA BULTÓ Transmissor O. R. S. 

4 1 U A  - Z    CASA BULTÓ Representant E. A. C. 

4 2 U A  - Z    CASA BULTÓ   
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1 6 A A  - K    IMET ( antic CFO LA PAPERERA ) Transmissor  M. J. G. C. 

1 6 B L  -  Z IMET ( antic CFO LA PAPERERA ) Representant A. M. O. 

2 3 A A  - K    IMET ( antic CFO LA PAPERERA )   

2 3 B L  -  Z IMET ( antic CFO LA PAPERERA )   

       

1 8 A A  - K    CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ Transmissor M. B. F. 

1 8 B L  -  Z CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ Representant M. C. L. 

1 7 A A  - K    CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ   

1 7 B L  -  Z CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ Representant M. B. S. I. 

3 2 U A  - Z    CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ   

       

1 11 A A  - K    ESCOLA  L'ARAGAI  Transmissor  D. C. M. 

1 11 B L  -  Z ESCOLA  L'ARAGAI  Representant C. S. F. 

4 10 A A  - K    ESCOLA  L'ARAGAI    

4 10 B L  -  Z ESCOLA  L'ARAGAI    

       

2 1 A A - F 
LOCAL SOCIAL CONFRARIA DE PESCADORS 
(Sala Pòsit) Transmissor M. Z. O. 

2 1 B G - O 
LOCAL SOCIAL CONFRARIA DE PESCADORS 
(Sala Pòsit) Representant J.S. B. 

2 1 C P - Z LOCAL SOCIAL CONFRARIA DE PESCADORS (Sala Pòsit)  

       

2 2 A A  - K    CENTRE CIVIC LA SARDANA Transmissor M. A. M. 

2 2 B L  -  Z CENTRE CIVIC LA SARDANA   

       

2 4 A A  - K    CASA DEL MAR Transmissor J. R. C. 

2 4 B L  -  Z CASA DEL MAR   

       

2 5 U A  - Z    ESCOLA L'ARJAU Transmissor J. J. P. 

2 7 A A  - K    ESCOLA L'ARJAU Representant A. M. O. 

2 7 B L  -  Z ESCOLA L'ARJAU   

       

2 6 A A  - K    ESCOLA  CANIGÓ Transmissor L. S. J. F. 

2 6 B L  -  Z ESCOLA  CANIGÓ   

       

3 3 U A  - Z    
ESCOLA i CONSERVATORI DE MÚSICA M 
MONTSERRAT Transmissor A. C.C. 

4 3 U A  - Z    ESCOLA i CONSERVATORI DE MÚSICA M MONTSERRAT  

       

3 4 A A  - K    ESCOLA GINESTA  Transmissor C. S. R. 

3 4 B L  -  Z ESCOLA GINESTA    

       

3 5 U A  - Z    CENTRE CÍVIC TACÓ  Transmissor V. P. M. 

       

4 4 A A  - K    LA PLATAFORMA. CENTRE MULTISERVEIS Transmissor P. C. M. 

4 4 B L  -  Z LA PLATAFORMA. CENTRE MULTISERVEIS   

       

4 5 A A  - K    
 LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA 
INFÀNCIA Transmissor M. T. S. S. 

4 5 B L  -  Z 
 LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA 
INFÀNCIA Representant M. M. R. V. 
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4 11 A A  - K    
 LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA 
INFÀNCIA   

4 11 B L  -  Z 
 LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA 
INFÀNCIA Transmissor J. R. P. 

4 15 A A  - K    
 LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA 
INFÀNCIA Representant J. I. R. 

4 15 B L  -  Z 
 LA BALDUFA ESPAI MUNICIPAL PER LA 
INFÀNCIA   

       

4 6 A A  - K    CENTRE CÍVIC SANT JOAN Transmissor G. C. D. 

4 6 B L  -  Z CENTRE CÍVIC SANT JOAN Representant N. C. O. 

4 8 U A  - Z    CENTRE CÍVIC SANT JOAN   

       

4 7 A A  - F    CENTRE CÍVIC LA COLLADA-SIS CAMINS  Transmissor E. S. A. 

4 7 B G -  O CENTRE CÍVIC LA COLLADA-SIS CAMINS  Representant A. V. D. 

4 7 C P  -  Z CENTRE CÍVIC LA COLLADA-SIS CAMINS    

       

4 12 A A  - K    INSTITUTT FRANCESC X. LLUCH I RAFECAS Transmissor V. P. L. 

4 12 B L  -  Z INSTITUTT FRANCESC X. LLUCH I RAFECAS   

       

1 9 A A - K CENTRE CÍVIC MOLÍ DEL VENT Transmissor P. M. M. 

1 9 B L - Z CENTRE CÍVIC MOLÍ DEL VENT Representant M. S. M. 

4 13 U A  - Z    CENTRE CÍVIC MOLÍ DEL VENT   

       

4 14 A A  - K    ESCOLA COSSETÀNIA Transmissor J.S. A. 

4 14 B L  -  Z ESCOLA COSSETÀNIA Representant A. S.A. 

4 16 U A  - Z    ESCOLA COSSETÀNIA   

       

    SUPLENTS:   

    F. C. M.   

    M T. P.V.   

    M. R. B.   

    M.F. P.   

    M. H. V. T.   

    M. G. R.   

    E. N. F.   

    N. P. S.   

 
SEGON. En el supòsit de produir-se alguna baixa, es nomenaran als suplents d’acord 
amb l’ordre establert en el sorteig. 
 
TERCER. Fer la proposta de nomenament de Transmissors i representants de 
l’Administració per a cada mesa electoral d’aquest municipi a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a l’execució 
del present acord.”. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE CIUTAT 

 
18. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES 

AUTORITZACIONS PER LA VENDA EN EL MERCAT D’ARTESANIA DE 
NADAL I REIS 2019-2020. NÚM. EXP. 27/2019/EDES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en el Mercat 
d’Artesania de Nadal i Reis 2019-2020 als sol·licitants següents: 
 

DNI Puntuació 

XXXXXX 16 

XXXXXX 16 

XXXXXX 16 

XXXXXX 14 

XXXXXX 13 

XXXXXX 12 

XXXXXX 11 

XXXXXX 11 

XXXXXX 11 

XXXXXX 11 

XXXXXX 11 

XXXXXX 10 

XXXXXX 10 

XXXXXX 9 

XXXXXX 9 

XXXXXX 9 

XXXXXX 9 

XXXXXX 8 

XXXXXX 8 

XXXXXX 8 

 
 
SEGON. Notificar aquest acord als interessats. 
 
TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MOBILITAT I PROJECTES I OBRES ESPAI URBÀ 
 
19. PROJECTES I OBRES. AUTORITZAR A LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL PENEDÉS-GARRAF PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
TANCAT EXTERIOR PARCIAL A LA SEU DE  LA MASIA CAN GIRÓ.  NÚM. 
EXP.  84/2019/EPUR 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Autoritzar  a la  Mancomunitat Penedès Garraf perquè executi  les obres 
contemplades en la Memòria Tècnica Valorada presentada per part de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès Garraf per a l’execució d’un tancat exterior parcial a la seu 
central situada  a la Masia Can Giró, a  l’Avinguda de Cubelles, numero  88 de Vilanova 
i la Geltrú, i redactada per part de l’enginyer Eduard Cuenca Bedmar,  amb un 
pressupost total trenta cinc mil set-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta nou 
cèntims  35.784,69€ ( 29.574,12€ més 6.210,56€ del 21 per cent de l’IVA) . Aquestes 
obres aniran a càrrec de la Mancomunitat Penedès Garraf, sense aportació municipal i 
amb plena indemnitat per a l’Ajuntament, que quedaran en benefici de la finca sense 
cap dret resarcitori per part de la Mancomunitat Penedès Garraf. 
 
Segon.- Que es tramiti per part de la Mancomunitat Penedès Garraf  sol·licitud de 
llicència d’obres. 
 
Tercer.-  Peu de recurs  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la  notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució,  si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 

20. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 A 
FAVOR DE L’ EMPRESA CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,SA    PER LES 
OBRES DEL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE L’ANTIGA ZONA DE BAR EN UNA 
NOVA AULA I ALTRES INTERVENCIONS DE MILLORA A L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. NÚM. EXP.  23 /2019/EPUR 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats els 
mesos de juliol, agost i setembre de 2019, a favor de l’ empresa CONSTRUCCIONS 
CONTRERAS 1945,SA    amb NIF A 58186693 per les obres del projecte “Adequació de 
l’antiga zona de bar en una nova aula i altres intervencions de millora a l’escola municipal 
de música Mestre Montserrat “  per import de quaranta set mil set-cents deu euros amb 
vuitanta-nou cèntims 47.710,89€ ( 39.430,49€ més 8.280,40€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.9330.63207 (Reforma i 
millora equipaments locals línia 3-equip educatiu) del  vigent pressupost de 2019.  
 
Tercer.- Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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URBANISME I HABITATGE 
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSAPROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER F. B. T., PER A  
REFORMA PER A CANVIAR L'ÚS DE LOCAL A HABITATGE  A C. LA 
GORNAL,   22 BX 02 NÚM. EXP.: 000759/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  F. B. T., per a  REFORMA 
PER A CANVIAR L'ÚS DE LOCAL A HABITATGE, a C. LA GORNAL,   22 BX 02, 
(Exp.000759/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

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

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
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. 
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6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER R. T. G., PER A  
FINALITZAR DE LES OBRES OBJECTE DE LA LLICÈNCIA 541/2007 PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIAR APARELLATS DE 
PS+PB+1PP EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL D'UN TOTAL DE CINC 
ELEMENTS.  A C. ESTACA,   54. NÚM. EXP.: 000769/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. T. G., per a  FINALITZAR 
DE LES OBRES OBJECTE DE LA LLICÈNCIA 541/2007 PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE 2 HABITATGES UNIFAMILIAR APARELLATS DE PS+PB+1PP EN RÈGIM DE 
PROPIETAT HORITZONTAL D'UN TOTAL DE CINC ELEMENTS., a C. ESTACA,   54, 
(Exp.000769/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord: 
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2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

3. Caldrà dotar els habitatges d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials. Les aigües 
pluvials de pluvials de les parcel·les s’evacuaran per escorrentia superficial fins al carrer. 
La tanca en el punt baix de la parcel·la haurà de ser permeable al pas de l’escorriment 
superficial de l’aigua pluvial en una amplada suficient, no inferior a 1 m. En aquest tram 
el reixat metàl·lic ó de tancament i/o la tanca de vegetació arrencarà des de la base de 
la tanca (nivell de terreny). 

4. Caldrà aportar, abans de l’inici de les obres, projecte i fulls d’assumeixos dels 
tècnics facultatius degudament visats pels corresponents col·legis professionals. 

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

6. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

7. Segons l’article 5.3 de l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es condició necessària la presentació de: 

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

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

8. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

9. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
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10. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

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

12. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

18. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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. 

16. 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) 

17. 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. 

18. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER METEORIT, CB, 
PER A  AMPLIAR EL LOCAL DE PLANTA BAIXA I COBRIR ELS PATIS 
INTERIORS  A RBLA. PAU,   25. NÚM. EXP.: 000783/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  METEORIT, CB, per a  
AMPLIAR EL LOCAL DE PLANTA BAIXA I COBRIR ELS PATIS INTERIORS, a RBLA. 
PAU,   25, (Exp.000783/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

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

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 
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7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER DRAGADOS, SA, 
PER A  INSTAL·LAR GRUA TORRE  A C. ANY DELS NEGATS,    5A.  NÚM. 
EXP.: 000898/2019-OBR 
 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  DRAGADOS, SA, per a  
INSTAL·LAR GRUA TORRE, a C. ANY DELS NEGATS,    5A, (Exp.000898/2019-OBR) 
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d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació: 

a) Certificat final d’instal·lació signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional. 

b) Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diferenciats i 
segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

c) El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el 
que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de junt, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per obres o altres 
aplicacions”. 

2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent per al període de transcurs de l’obra. 

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

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 
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8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER DRAGADOS, SA, 
PER A  INSTAL·LAR GRUA TORRE  A C. PERE JACAS,   10A.  NÚM. EXP.: 
000899/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  ABS IN&PRO, S.L.,  NIFB6697494-
0, per a FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PB+3PP+P.ÀTIC+P.SOBREÀTIC, AMB 4 HABITATGES I 1 LOCAL, a C. CAPUTXINS,   
24, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Finques resultants: 

i.Planta Baixa: 

Element 1 – Local de 90,02 m2 de superfície construïda 
Zona comunitària de 13,10 m2 de superfície construïda 

ii.Planta primera: 
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Element 2 – Habitatge de 93,37 m2 de superfície construïda. 
Zona comunitària de 7,47 m2 de superfície construïda. 
 

iii.Planta segona: 

Element 3 – habitatge de 87,49 m2 de superfície construïda. 
Zona comunitària de 7,47 m2 de superfície construïda. 
 

iv.Planta tercera: 

Element 4 – habitatge de 60,92 m2 de superfície construïda i terrassa de 21,45 
m2 útils. 
Zona comunitària de 7,47 m2 de superfície construïda. 

 
v. Planta quarta i cinquena (àtic i sobreàtic) 

Element 5 – habitatge desenvolupat en planta quarta i cinquena; amb una superfície 
construïda de 50,11 m2 i terrassa de 8,41 m2 útils a la planta quarta, i 27,22 m2 de 
superfície construïda d’habitatge i una terrassa de 22,49 m2 de superfície útil, a la 
planta cinquena. 
Zona comunitària de 7,47 m2 de superfície comunitària en planta quarta i 6,19 m2 
de superfície construïda en planta cinquena. 

 
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. 

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER SERVEIS 
VILANOVA 24H, SL, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN 
TESTERA DE PB+3PP AMB 5 HABITATGES I DOS APARCAMENTS EN PB 
SEPARATS PER LA CAIXA DE L'ESCALA, UN AMB 4 PLACES PER COTXE I 
L'ALTRE PER 3 PLACES DE COTXE I 4 PLACES PER MOTO, A LA RBLA. 
SALVADOR SAMÀ, 105 I ENTRADA AL C. ALBERT VIRELLA I BLODA, 32. 
NÚM. EXP.: 000421/2019-OBR 

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

“ACORD:   

PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SERVEIS VILANOVA 24H, 
SL, per a  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE PB+3PP AMB 
5 HABITATGES I DOS APARCAMENTS EN PB SEPARATS PER LA CAIXA DE 
L'ESCALA, UN AMB 4 PLACES PER COTXE i L'ALTRE PER 3 PLACES DE COTXE I 
4 PLACES PER MOTO, a la Rbla. Salvador Samà, 105 i entrada al C. Albert Virella i 
Bloda, 32, (Exp.000421/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  



 
 

31 
 
 
 
 

 



 
 

32 
 
 
 
 

 



 
 

33 
 
 
 
 

2.  A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

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

4. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

5. Segons l’article 5.3 de l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es condició necessària la presentació de: 

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

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

6. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

8. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte 
tècnic. 

9. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 
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10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

11. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CONSTRUCCION 
Y REHABILITACION CORPRO,SL, PER A  AGRUPAR LES DUES 
PARCEL·LES SITUADES AL  C. TIRÀS, 1-3 I C. TIRÀS, 5-7, SEGREGADES 
SEGONS EXPEDIENT 000516/2017-OBR I CONSTRUIR QUATRE 
HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS, DOS A DOS, DE PB+1PP EN 
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL, AL C.TIRÀS, 1, 3, 5 I 7 . NÚM. EXP.: 
000677/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CONSTRUCCION Y 
REHABILITACION CORPRO,SL, per a  AGRUPAR LES DUES PARCEL·LES 
SITUADES AL C. TIRÀS, 1-3 I C. TIRÀS, 5-7, SEGREGADES SEGONS EXPEDIENT 
000516/2017-OBR I CONSTRUIR QUATRE HABITATGES UNIFAMILIARS 
APARELLATS, DOS A DOS, DE PB+1PP EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL, 
al carrer Tiràs, 1, 3, 5 i 7, (Exp.000677/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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2. Les finques inicials de l’agrupació són: 

 ) Finca A: parcel·la de 429,35 m2 amb façana al carrer Tiràs 1-3 i Avinguda 
Amèrica 70. 

a) Finca B: parcel·la de 405,14 m2 amb façana al carrer Tiràs 5-7. 

La finca resultant de l’agrupació és: 

b) Parcel·la de 834,49 m2 amb façana al carrer Tiràs 1-3-5-7 i Avinguda 
Amèrica 70. 

3. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar projecte de Telecomunicacions 
degudament visat pel corresponent col·legi professional. 

4. Les aigües pluvials de les parcel·les s’evacuaran per escorrentia 
superficial fins al carrer. Els sobreeixidors dels dipòsits d’acumulació d’aigua pluvial 
hauran de desguassar, també, superficialment essent prohibida la seva connexió a 
la xarxa pública de sanejament. 

La tanca en el punt baix de la parcel·la haurà de ser permeable al pas de 
l’escorriment superficial de l’aigua pluvial en una amplada suficient, no inferior a 1m. 
En aquest tram el reixat metàl·lic ó de tancament i7o la tanca de vegetació arrencarà 
des de la base de la tanca (nivell de terreny) 

5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència 
Energètica de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

6. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora 
del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, 
d’aquesta normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte 
al compliment de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació 
d’aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a 
l’exterior dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i 
integrades arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions 
vistos per façana. 

8. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 
Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions 
on s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de 
telecomunicacions i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajunten al projecte tècnic. 

9. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 
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10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat 
de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

11. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur 
pantalla que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

17. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
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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.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
29. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE  L’EXPEDIENT SANCIONADOR, IMPOSANT UNA 
SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A LA SOCIETAT ABC 1973 NACAR SL, COM A 
TITULAR DEL BAR “LA PEQUEÑA VENECIA” UBICAT AL C. CUBA, 4, PER 
INFRACCIÓ DE LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA PER INCOMPLIMENT 
DE L’HORARI MÀXIM DE TANCAMENT. NÚM. EXP.: 000009/2019-SACT 

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

 
“PRIMER.  DESESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la senyora 
Nathaly  Caputto Garcia, en qualitat d’administradora de la mercantil ABC 1973 NACAR, 
S.L, amb núm. de registre d’entrada núm. 2019036479 de data 23 de setembre de 2019.  
 
SEGON.    RATIFICAR LA IMPOSICIÓ a  la societat ABC 1973, NACAR S.L,  amb CIF 
B67277557-8, com a titular de l’activitat de bar restaurant  anomenat “LA PEQUEÑA 
VENECIA”,  situat al carrer Cuba, , núm. 4, d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 
euros, com a responsable de la infracció, pels fets que es declaren provats a la 
resolució de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2019. 
 
SEGON. REQUERIR a la societat ABC 1973, NACAR S.L,  amb CIF B67277557-
8, com a titular de l’activitat del Bar  restaurant  “La PEQUEÑA VENECIA”, perquè faci 
efectiu el pagament de la sanció imposada.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.  
. 
QUART. Peu de recursos:  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la seva notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
30. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSAPROVAR LA 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 
1.001,00 EUROS A LA SOCIETAT  THANDIKHAWA SLU, COM A TITULAR DEL 
BAR “TREBOL”, SITUAT A LA PL. SOLER I CARBONELL, NÚM. 34,  PER 
INFRACCIÓ EN LES CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
AL NO RESPECTAR L’HORARI DE TANCAMENT.  NÚM. EXP.: 000011/2019-
SACT 

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

 
“PRIMER.   IMPOSAR  a la societat THANDIKHAWA SLU, amb NIF B6700977-9, com 
a titular de l’establiment anomenat “El Trebol”, situat a la PL. SOLER I CARBONELL,   
núm. 34, d’aquesta localitat,  una sanció de 1001 euros, com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament, l’incompliment de l’hora de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR a la societat THANDIKHAWA SLU, amb NIF B6700977-9, 
com a titular de l’establiment anomenat “El Trebol”, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.  
  
QUART. Peu de recursos:  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 



 
 

44 
 
 
 
 

 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM 

 
31. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

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

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació comença per C.I., M.C. i acaba per COM. PROP. DE LES SINIES, 5.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
32. PRECS I PREGUNTES 
 
-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 
 
 


