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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 07 DE MAIG DE 2019 

 
Acta núm. 18 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09.00 hores del dia 07 de maig de 2019, sota la 
presidència de la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, es reuneixen a la sala de 
sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

OLGA ARNAU SANABRA 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ  (Comunicació), la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor ERC) 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 HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL C. 
FRANCESC MACIÀ, 127, PEL MAL ESTAT DEL PAS DE VIANANTS, EL DIA 
22 DE JUNY DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 
000093/2018-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 aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
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TERCER.- Informar a la part interessada que el termini de l’acció és de prescripció i no 
pas de caducitat i que aquest començarà a comptar a partir del moment de l’alta mèdica 
o quan s’hagin estabilitzat les seqüeles, amb un coneixement total de les lesions, i per 
tant, susceptible de ser valorable econòmicament.”. 
 
2. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 4716 GZM 
AL REBENTAR-SE UNA RODA QUAN PASSAVA PER UN SOT A L’AV. 
ROCACRESPA, EL DIA 15 D’ABRIL DE 2018.  IMPORT:  138.57 EUROS.  NÚM. 
EXP. 000124/2018-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització al senyor amb DNI XXXXXX, en 
la quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
D’EURO (138.57 €) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. “.  
 
3. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
DE MIRÓ DE MONTGRÓS, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT: 686 
EUROS.  NÚM. EXP. 000013/2019-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.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
4.  APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/12. NÚM. EXP. 47/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/12 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/12 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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TRESORERIA 
 
5. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DONAR COMPTE I EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM.  

1028, DE 3 DE DESEMBRE DE 2018, DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE CATALUNYA, BETON CATALAN SA. EXP. 550/2019/EGES. 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Donar-se per assabentada i conforme de la Sentència. 
 
SEGON. Reconèixer el dret de Beton Catalan SA (A08277980) a la devolució de la 
quantitat de 41.579,33 € ingressats per la liquidació 202135422 corresponent a Quotes 
d’Urbanització del sector Masia Barreres, Projecte complementari murs. 
 
TERCER. Acordar l’ordenació de pagament a Beton Catalan SA (A08277980), de 
4.858,51€, en concepte d’interessos de demora, a càrrec de la partida pressupostària 
90.0110.35200. 
 
Requerir perquè es presenti al Servei Municipal de Recaptació el document que 
s’adjunta a la present resolució, degudament complimentat pel titular dels rebuts i del 
compte bancari per tal de poder fer efectiva la transferència de l’import a retornar. 
 
Notificar al Departament d’Intervenció i Tresoreria.”. 
 
6. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. INADMISSIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 

EL DECRET DE DESESTIMACIÓ DE L’ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE 
L’IIVTNU. EXP. 329/2018-GES. 

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

ACORD 
 
“Inadmetre el Recurs de Reposició interposat per D. F. N., en nom i representació de 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS FONTMAR 2000, SL, amb CIF B62376249, contra el 
decret de la regidora delegada de data 2 de juliol de 2018.”.  
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
7. CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ I LA FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (MUSEU 
DEL FERROCARRIL EN CATALUNYA) QUE REGULA LA CONCESSIÓ I 
EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. EXP. 439/2019/EAJT.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (Museu del Ferrocarril de Catalunya) per aconseguir la projecció del 
patrimoni de la ciutat, per a contribuir a garantir el ple funcionament del Museu i 
consolidar el treball en xarxa de tots els museus de la ciutat per a fomentar la difusió del 
seu patrimoni museístic.  
 
SEGON.- L’import d’aquest conveni equivalent a 8.000.€, es farà efectiu amb càrrec a la 
partida 31.3330.42200 del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.- Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
web, al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal 
de Transparència. 
 
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
Descripció:  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (MUSEU DEL FERROCARRIL 
EN CATALUNYA) QUE REGULA LA CONCESSIÓ I EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVAMENT PREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL 

Signataris:  
 
FUNDACIÓN DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA) 
I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Objecte:  

 

Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració per aconseguir tres objectius: la 
projecció del patrimoni de la ciutat en un discurs unitari del que el Museu del 
Ferrocarril n’és un element determinant; contribuir a garantir el ple funcionament del 
Museu; i consolidar el treball en xarxa de tots els museus de la ciutat per a fomentar  
la difusió del seu patrimoni museístic.   
Drets i Obligacions: 
 
COMPROMISOS D’AMBDUES PARTS: 
 
Per part de Fundació de Ferrocarriles Españoles (Museu del Ferrocarril de 
Catalunya) 
 
a) Realitzar diferents suports comunicatius del Museu (flyers, catàlegs, fullets o 
audiovisuals) en els què figuri el logotip de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i / o el 
logotip de "Vilanova Turisme" per al seu ús intern i extern, així com referencies al 
destacat paper del ferrocarril a la evolució de la ciutat . 
 
b) Incloure la imatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o “Vilanova Turisme” 
dins els elements de difusió i les campanyes promocionals que el Museu del 
Ferrocarril desplegui a la xarxa de Rodalies de Catalunya, així com afavorir i 
col·laborar en aconseguir acords comercials amb Renfe, d’acord amb els criteris 
consensuats amb el consistori municipal, procurant donar visibilitat i projecció a 
Vilanova i la Geltrú i, més concretament, al conjunt museístic de la ciutat.  



 
 

5 
 
 
 
 

 
c) Ser part integrant i activa de l’estructura de treball estable dels equipaments 
patrimonials de la ciutat, coordinada des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant la participació en les reunions, trobades i rodes de premsa que 
s’organitzen, per tal d’aconseguir un funcionament en xarxa de tots els museus de la 
ciutat en benefici del discurs patrimonial de la mateixa i la seva difusió. 
 
d) Participar en el compliment de las línies estratègiques fixades per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a la difusió i projecció del seu patrimoni i activitats. 
 
e) Col·laborar en campanyes i continguts entorn a la promoció de la ciutat i del seu 
patrimoni i ajudar en la seva difusió a través del web i les xarxes socials del museu. 
 
Per part de L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
a) L’Oficina de Turisme realitzarà una aportació econòmica anual per import de VUIT 
MIL EUROS (8.000 €) durant el temps de vigència d’aquest conveni. (31 desembre 
de 2019), prorrogable anualment al finalitzar aquest termini. 
 
b) La inclusió del Museu del Ferrocarril en el discurs patrimonial de la ciutat elaborat 
des de l’Oficina de Patrimoni (o, en el seu cas, des de l’estructura organitzativa de 
gestió patrimonial municipal que es consideri oportuna per part de l’Ajuntament) ), tot 
això conforme amb els acords determinats per les parts en el procés. 
 
c) La inclusió del Museu del Ferrocarril en Cataluña en els diferents elements de 
difusió turística i patrimonial de la ciutat.  
 
d) Consolidar una estructura de treball estable que permeti el treball en xarxa de tots 
els museus de la ciutat coordinada des de l’Ajuntament  (o, en el seu cas, des de 
l’estructura organitzativa de gestió patrimonial municipal que es consideri oportuna 
per part de l’Ajuntament) para generar activitats conjuntes. 
 
e) Establir línies estratègiques de gestió i projecció del patrimoni de la ciutat, en les 
que participi el Museu del Ferrocarril. 
 
f) Difusió i promoció del Museu en catàlegs, fulletons, web, xarxes socials pròpies i de 
tots aquells mitjans oportuns. 
 
g) La col·laboració amb els mitjans humans o materials que s’estimi convenient, de 
mutu acord entre les parts.  
 
Vigència: 
El termini de vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de desembre de 2019. 
Poguent.se prorrogar anualment per acord de les parts sense ultrapassar el màxim 
establert per la llei.  
 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
 



 
 

6 
 
 
 
 

S ’incorpora a la Sessió, el Regidor Jordi Medina Alsina 
 
8. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL 

ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A DUR A TERME L’ACTIVITAT “LICEU A LA 
FRESCA”. EXP. 419/2019/EAJT 

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

ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració amb LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU per acollir l’activitat LICEU A LA FRESCA el qual s’adjunta al 
present acord com annex I. 
 
SEGON.  Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.  Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, la qual s’adjunta com annex II. 
 
QUART.  Autoritzar a la senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.  Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
9. APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE PJU DE LA PARTIDA D’AJUTS 

D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2019. EXP. 429/2019-EAJT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“PRIMER. Acordar la disposició de l’import de 25.000€ en forma de Pagaments a 
Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la Regidoria de Serveis 
Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48003 (ajuts urgència social) del pressupost de 
despeses vigent.”. 

10. ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL”. NÚM. EXP. 396/2019/EAJT 

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

 
 



 
 

7 
 
 
 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Acceptar el fons de prestació de la Diputació de Barcelona, amb el codi 
19/Y/265307 “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, per a l’any 2019, per un 
import de 157.924,03€ d’acord amb les condicions i termes que s’hi expressen. 
 

SEGON. Tramitar l’acceptació al Portal de Tràmits de la Diputació amb el model de 
document normalitzat.”. 
 
11. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL “DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER  

A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 2019”. EXP. 395/2019/EAJT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Acceptar el Programa complementari per a la garantia del benestar social 
2019, amb el codi 19/X/265803, per a l’any 2019, per un import de 130.556,58€ d’acord 
amb les condicions i termes que s’hi expressen. 
 

SEGON. Tramitar l’acceptació al Portal de Tràmits de la Diputació amb el model de 
document normalitzat.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
OCUPACIÓ 
 
12. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “APROPEM-NOS” DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. 000009/2019-IMET. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 25 d’abril de 2019, mitjançant el qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, entre d’altres, el recurs econòmic següent : 
 

CODI XLG RECURS ACTUACIÓ Import 
atorgat 

19/Y/269847 Estructures bàsiques dels serveis locals d’ocupació municipals Apropem-nos 
18.762,34.- 

€ 

 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització de l’actuació 
“APROPEM-NOS”, objecte de la proposta del recurs econòmic rebut de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
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TERCER.- L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en el 
període comprés entre 7 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.”. 
 
13.  ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “TRÀNSIT” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. 000010/2019-EDT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 25 d’abril de 2019, mitjançant el qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, entre d’altres, el recurs econòmic següent : 
 

CODI XLG RECURS ACTUACIÓ Import 
atorgat 

19/Y/269907 Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local Trànsit 12.832,12.- 
€ 

 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització de l’actuació 
“TRÀNSIT”, objecte de la proposta del recurs econòmic rebut de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
TERCER.- L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en el 
període comprés entre 7 de gener de 2019 i el 20 de desembre de 2019. 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.”. 
 
14. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “IMPULS OCUPAACCIÓ” DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. 000011/2019-EDT 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 25 d’abril de 2019, mitjançant el qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, entre d’altres, el recurs econòmic següent : 
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CODI XLG RECURS ACTUACIÓ 
Import 
atorgat 

19/Y/269868 Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local Impuls 
OcupaAcció 

10.200,91.- 
€ 

 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització de l’actuació 
“IMPULS OCUPAACCIÓ”, objecte de la proposta del recurs econòmic rebut de la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
TERCER.- L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en el 
període comprés entre 1 d’abril de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.”. 
 
 
S’incorpora a la Sessió, la Regidora Adelaida Moya Taulés 
 
15. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “PROGRAMADA” DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. 000012/2019-EDT.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 25 d’abril de 2019, mitjançant el qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, entre d’altres, el recurs econòmic següent : 
 

CODI XLG RECURS ACTUACIÓ Import 
atorgat 

19/Y/269906 Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local ProgramADA 7.680,00.- € 

 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització de l’actuació 
“PROGRAMADA”, objecte de la proposta del recurs econòmic rebut de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
TERCER.- L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en el 
període comprés entre 2 de maig de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.”.  
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
16. SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU. SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, D’ACTIVITATS I ALTRES TÍTOLS 
ADMINISTRATIUS HABILITANTS D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT’S), 
AMB LA FINALITAT D’ESTUDIAR-NE LA FORMACIÓ D’UN PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC QUE DETERMINI LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
D’EMPLAÇAMENT I D’ÚS DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC AL MUNICIPI 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  EXP. NÚM. 41/2019/eURB 

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

ACORD: 

“PRIMER.- Suspendre potestativament l’atorgament de les llicències urbanístiques, 
d’activitats i altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic (HUT’s), amb 
la finalitat d’estudiar-ne la formació d’un pla especial urbanístic que determini les 
condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic al municipi 
de Vilanova i la Geltrú (ubicacions, intensitats, accessos, distàncies amb altres usos o 
establiments i/o altres determinacions d’aquests usos i activitats, etc.), en l’àmbit que es 
grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades 
llicències i altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic, incorporat a 
l’expedient.  

Tot això d’acord amb els informes dels serveis de Promoció de la Ciutat, Habitatge i 
Urbanisme, que figuren incorporats a l’expedient i ressenyats a la part expositiva del 
present acord.  

A aquests efectes, s’adjunta plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències 
urbanístiques, d’activitats i altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic 
(HUT’s), a l’escala adequada i amb el detall i claredat suficients, en compliment de l’art. 
73.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 102 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). El plànol restarà a disposició del públic 
en les oficines municipals al llarg del termini de suspensió. 

D’acord amb l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, la suspensió de llicències i 
altres títols administratius habilitants s’estableix per al següent àmbit: 
 
Àmbit únic àmbit discontinu, assenyalat en el plànol adjunt i que comprèn els sòls 
classificats pel planejament vigent com a sòl urbà i l’ús principal és el residencial en la 
tipologia d’habitatge plurifamiliar, des de la perspectiva de la qualificació urbanística 
(zones), com de la realitat física (preexistències).  
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ZONA SUBZONA CLAU 

Nucli antic  1 
Rambla Principal  2 

de Conservació 

Àrea Central 3a 
Marina 3b 
Ciutat Jardí. Cases Marquès 3c1 
Ciutat Jardí. Ribes Roges 3c3 
Àmbits d’edificació aïllada procedents de 
la zona de verd privat del Pla que es 
revisa 

3d 

Eixample  4 

Residencial d’Ordenació Oberta 
Intensitat I (5a) 5a1 i 5a2 
Intensitat II (5b) 5b1 i 5b2 
Intensitat III 5c 

Comercial 
 6a 
 6b 

Qualificació completada 

Arquebisbe Manyà 7a 
Sant Joan 7b 
Marquès 7c 
A Plaça Enric C. Ricart 7d 
Vall Palau-Pirelli 7e 
Km. 43 7f 
Vilanova Port 7g 
Baqués 7→4 

Pla Especial 

Sector Cap de Creu–Sant Onofre–
Rambla Samà 9a 

Sector Casernes 9c 
PIRELLI–Mar 9i 

Ordenacions en fileres o rengles 
procedents de Pla Parcial 

La Collada D 10a 
La Collada E 10b 

Ordenacions en volumetria 
específica procedents de Pla 
Parcial 

Edificació en bloc aïllat a Santa Maria de 
Cubelles 12b 

Subjectes a ordenació volumètrica 
definida per PPO o PE posterior a 
la data d’aprovació definitiva del 
PGO que es revisa 

PPO Aiguacuit 
(A1, A2 i B del PPO) 

13 

PPO La Bòbila 
(RP al PPO) 
PPO Aiguaest (Subsector 1 i 2) 
(B del PPO) 
PPO 3 Molí de Vent 
(Z3 del PPO) 
PPO Regina Park 
(PF del PPO) 
PERI Pirelli–Ctra. de Cubelles 
(bloc A i B segons PERI) 
PERI FISA 
(A1, A2a, A2b i A3 del PERI) 
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ZONA SUBZONA CLAU 

PPO Mas Seró 1 
(Z3 i Z4 del PPO) 
Mod. ED UA Darró 
(Subzona B de la Mod.) 

Unitats d’Actuació 

UA2 4 
UA3 4 
UA4 
(R segons UA)  

UA8 4 
UA10 13 
UA11 4 
UA13a 

5c 
UA13b 
UA15 4 
UA16 4 
UA17 
(PA segons PMUNucli) 

3a 
UA18 
(PA03 segons PMUNucli) 
UA20 3a 

Polígons d’Actuació Urbanística 
PA04 — Sant Magí 3a 
PA07 —pl. al c/ de la Pastera 4 

De desenvolupament residencial 
(SUR) 

PPO Llimonet, Polígon 2 i 3 
(RP segons PPO) 14a i 14i 

PPO Molí de Vent, subsector MAG 
(R segons PPO) 

14a 

PPO Sant Jordi I 
( A i B segons PPO) 14c 

PPO Solicrup, Subsectors 1 i 2 
(14d segons PPO) 

14d 

PPO La Carrerada (sobre l’Aragai) 
(RP1 i RP2 segons PPO) 14d i 14i 

PPO Tacó-variant 
 14d 

PPO L’Aragai, Polígon 3 
 14i 

PPO Fondo Somella 
(P1 segons PPO) 14f 

 
Tot això a l’empara de l’establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer), i de conformitat amb els requisits formals i procedimentals 
previstos legalment. 

La suspensió potestativa de l’atorgament de les referides llicències i altres títols 
administratius habilitants abasta també la d’aquells altres títols administratius habilitants 
que vinguin referits a l’execució d’obres i/o instal·lacions per al desenvolupament de 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT). No obstant, queden excloses d’aquesta 
suspensió les transmissions i canvis de titularitat de llicències urbanístiques, d’activitats 
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i altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic preexistents, excepte 
quan aquests tràmits comportin aparellada la seva ampliació o modificació substancial 
per a l’exercici de la referida activitat d’habitatge d’ús turístic.    
 
Els efectes d’aquesta suspensió de llicències no poden durar més d’un any. No obstant 
això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació 
inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, 
fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes 
(art. 74 TRLUC). 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
un diari de major difusió de la població, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis 
d’aquesta Corporació.   

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria delegada en 
matèria d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).  
 
TERCER.- Encarregar a la Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient que, en el 
termini d’un any, elabori un pla especial urbanístic que determini les condicions 
urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic (ubicacions, intensitats, 
accessos, distàncies amb altres usos o establiments i/o altres determinacions d’aquests 
usos i activitats, etc.), al municipi de Vilanova i la Geltrú.”. 
 
17. SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL 

PLA ESPECIAL DEL XALET DEL NIN. EXP. NÚM. 54/2018/eURB. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD: 
 
“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial del Xalet del Nin, promogut per Miramar 
1913 SL i redactat per l’arquitecte J. M. P. T., de conformitat amb l’informe favorable de 
l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient.   
 
SEGON.- Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els altres documents urbanístics incorporats a 
l’expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera publicació 
obligatòria, així com efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, 
d’acord amb el que estableix el document de referència ambiental propi d’aquest 
expedient, en els mitjans i termes previstos legalment. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si s’escau, 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini establert legalment.    

Així, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme incorporat 
a l’expedient, caldrà sol·licitar informes a les següents administracions i entitats: 

• Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre. Ministerio para la 
Transición Ecológica 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
• Subdirección General de Planificación Ferroviaria 
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• RENFE 
• Direcció General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) 
• Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
• Subdirecció General de Costes i Acció Territorial 
• Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 
• Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
• Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
• Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona 
• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
• Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
• Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
• Consell Comarcal del Garraf 
• Agrupació per la Protecció del Medi Ambiental del Garraf 
• DEPANA 
• ADENC 

TERCER.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en l’e-Tauler  de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).  
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat en l’expedient.”.  
 
18. SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU. COMPLIMENT DE LA 
INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE 
BARCELONA, DE 4 DE DESEMBRE DE 2018, EN INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA  
SENTÈNCIA FERMA NÚM. 928/2016, DE 29 DE DESEMBRE, DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RELATIVA AL RECURS D’APEL.LACIÓ 
NÚM. 268/2014 PROMOGUT PER TENASA, S.A., EN RELACIÓ AL PROJECTE DE 
REPARCEL.LACIÓ DE MASIA D’EN BARRERES II. NÚM. EXP. 42/2019/eURB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD: 
 
“PRIMER.- Donar compte de la Interlocutòria de 4 de desembre de 2018 del Jutjat del 
Contenciós Administratiu nº 01 de Barcelona, en Execució de títols judicials 10/2018-D, 
instada per l’entitat mercantil TENASA, S.A. en execució de sentència ferma nº 
928/2016, de 29 de desembre de 2016, de la Secció 3a de la Sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació al recurs 
d’apel·lació 268/2014 del procediment ordinari 230/2012, interposat per l’esmentada 
entitat mercantil TENASA, S.A. contra l’acord de 13 de març de 2012 de la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament, pel qual es va aprovar definitivament el projecte de 
reparcel·lació del Sector Masia d’en Barreres II, la qual presenta literalment la següent 
part dispositiva: 
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“Estimar en el marco del presente incidente de ejecución de sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña núm. 928/2016 de fecha 29 de diciembre el 
cálculo del valor efectuado por la administración demandada/ejecutada 
reconocido a los efectos de adjudicación de Tenasa en el proyecto de 
reparcelación del Polígono Masia d’en Barreres II establecido en el Informe 
Técnico de fecha 9 de mayo de 2018 emitido por sus servicios técnicos en el que 
se determina que la diferencia a abonar por la Administración en 
cumplimiento de la sentencia de referencia es de 256.862,51 euros más los 
intereses legales a contar desde el 13-09-2012 hasta la fecha de su pago, el 
cual deberá integrarse en la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación a 
efectos del pago resultante de dicha liquidación. Sin costas”. 

SEGON.- Reconèixer el dret de la societat TENASA, S.A. al cobrament de la suma de 
256.862,51 euros, més els interessos legals a comptar des del 13-09-2012, reflectits a 
l’informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de 25/04/2019, que 
ascendeixen a 58.128,34 euros, la qual cosa suma un total de 314.990,85 euros. 
 
La devolució de la quantitat de 256.862,51 euros en compliment de la Interlocutòria del 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 01 de Barcelona de data 4 de desembre de 
2018  es farà amb càrrec a la rúbrica 20186. 

L’ordenació de pagament de la quantitat corresponents als interessos legals meritats 
reflectits a l’informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de 25/04/2019 
(58.128,34 €) es farà amb càrrec a la partida pressupostària 90.0110.35200. 

El pagament de la suma total relativa als referits conceptes s’efectuarà mitjançant dipòsit 
judicial segons les dades que consten expressades en el Decret de la Lletrada de 
l’Administració de Justícia de data 21 de desembre de 2018, i que són les següents: 

“Ejecución de títulos judiciales 10/2018 – D 

Materia: Urbanismo 

Entidad bancaria BANCO SANTANDER: 

Para ingresos en caja. Concepto: 0897000000001018 

Pagos por transferència bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 01 de Barcelona 

Concepto: 0897000000001018” 

TERCER.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Recaptació 
d’aquest Ajuntament, així com a la Intervenció municipal i a la Secretaria General, als 
efectes de procedir als tràmits necessaris per dur a terme el pagament de les quantitats 
corresponents, en compliment de la Interlocutòria de 4 de desembre de 2018 del Jutjat 
del Contenciós Administratiu nº 01 de Barcelona, en Execució de títols judicials 10/2018-
D, instada per l’entitat mercantil TENASA, S.A. en execució de sentència ferma nº 
928/2016, de 29 de desembre de 2016, de la Secció 3a de la Sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a TENASA, S.A., així com al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 01 de Barcelona (ref. Execució de títols judicials núm. 10/2018-D), 
als efectes oportuns i amb expressió dels recursos que siguin escaients.”.   
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19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. SOL·LICITUD PRESENTADA PROMOBEST 
ADARRÓ, SL, PER A CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PS+PB+3PP, AMB 8 HABITATGES, PÀRQUING  I PISCINA, A LA RAMBLA 
LLUÍS COMPANYS, 23 I CARRER DELS NAVEGANTS, 2 . NÚM. EXP. 
000555/2017-OBR 

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

ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per PROMOBEST ADARRO, SL, 
per a CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP amb 8 habitatges i 
pàrquing amb 11 places i piscina, situat a la rambla Lluís Companys, 23 i carrer dels 
Navegants, 2, (Exp.000555/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnics i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
Condicions particulars de les obres 
 
1. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a l’aportació de la justificació del 

compliment de les Ordenances: Reguladora del soroll i les vibracions i  de 
Captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta i d’estalvi d’aigua de 
Vilanova i la Geltrú. 

2. El captador solar haurà d’anar directament pla sobre el sostre de l’últim forjat 
sense produir impacte visual. 

3. 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.  

4. Segons l’art.5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis, per a 
l’obtenció de la primera ocupació i,  en el seu cas de la llicència o permís municipal 
d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable d’aquesta, és condició 
necessària la presentació de: 

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

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

5. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 
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6. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials 
respecte de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa 
arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

7. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar 
com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

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. 

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

10. 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 infrastructures de 
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic.  

11. 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. 

12. 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. 

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. 
 



 
 

18 
 
 
 
 

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

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

17. 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. 

18. 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. 

19. 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.  

Condicions de l’activitat d’aparcament 

1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 

2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 

3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 

5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 

7. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han 
executat d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra 
incendis. 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
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20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. SOL.LICITUD PRESENTADA PER BLUEPHARM 
INVESTMENT, SL, PER A REFORMA I DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO, AMB 2 
HABITATGES, 1 LOCAL A LA PLANTA BAIXA I DOS TRASTERS A LA 
PLANTA SOTACOBERTA, AL CARRER SANT GREGORI, 20 . NUM. EXP. 
000276/2019-OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BLUEPHARM 
INVESTMENT,SL, per a  REFORMA I DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO, AMB 2 HABITATGES, 1 
LOCAL A LA PLANTA BAIXA I 2 TRASTERS A LA PLANTA SOTACOBERTA, al C. 
SANT GREGORI,   20, (Exp.000276/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full del 

coordinador de seguretat i salut visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. Les plaques s’hauran de situar al terrat pla comunitari no podran ser visibles 
des de la via pública. 

3. El color dels emmarcats de la façana hauran de complir amb l’ordenança de 
colors de Vilanova i la Geltrú (números 21 a 24 del llistat de colors). 

4. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de 
presentar com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

5. Cal complir l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en 
el terme municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

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

- Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 
06.1 de 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 
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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. 

7. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques 
de l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

8. 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. 

9. 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’adjunten al projecte tècnic.  

10. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de 
clavegueram separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la 
separació de la recollida d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes 
hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram. 

11. 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. 

12. 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. 

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

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. 

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. 
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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.”.  
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. P. C. 

M., PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP, 
SITUAT A L’AVINGUDA DE LA COLLADA, NÚM. 65. . NÚM. EXP. 000864/2019-
OBR 

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

ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  P. C. M., per a  
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP, a AV. COLLADA,   
65, (Exp.000864/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
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1. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a la presentació dels projecte 
visat i dels assumeixos de la direcció facultativa degudament visats pel 
corresponent col·legi professional. 

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

a.  Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
 
b.  Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat 
 
7. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 

l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

8. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials 
respecte de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa 
arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

9. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar 
com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

10. 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. 

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

12. 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. 

13. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
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14. 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. 
 
15. 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. 

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

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 
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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.”.  
 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. NÚM. EXP. D190507 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 
reparar la façana al carrer Llibertat, 106. (354/2019) 
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2. Id. per DISMODA COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, SL, per a reforma interior del 
local i canviar fusteria exterior d’alumini a l’edifici situat dins de l’àmbit del Pla 
Especial de Catàleg, a la rambla Principal, 53 (377/2019) 

3. Id. per K. T. R., per a reparació puntual de paraments exteriors i interiors de 
l’habitatge, reposar rajoles al lavabo i reparació puntual de la coberta inclinada al 
sector del Mas Torrat. (412/2019) 

4. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir rasa de 2m per a connexió de servei 
de gas, al carrer Cuba, 15. (299/2019) 

5. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir rasa de 8 m per a connexió de servei 
de gas a la plaça Llarga, 10 (483/2019) 

6. Id. per J. R. B., per a reparar balcons de la façana, al carrer Sant Gregori, 10 
(517/2019).”. 

23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190507 

 
“ACTIVITATS 

Declaracions responsables d’obertura 
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per L. M. M. C. per instal·lar un taller 

de serigrafia i estampació al carrer de la Mercè, 6, bxs.1. (55/19-eact) 

2. Declaració responsable d’obertura presentada per M. L. C. per instal·lar un estudi 
fotogràfic amb botiga al carrer de la Llibertat, 42, B, bxs. (48/19-eact) 

3. Declaració responsable d’obertura presentada per E. C. M. per instal·lar una oficina 
d’empresa de fusteria d’alumini a la rambla Salvador Samà, 58-60, bxs.3. (50/19-
eact) 

4. Declaració responsable d’obertura presentada per M. P. R. A., per instal·lar una 
oficina del registre de la propietat, número 2, al carrer Josep Llanza, 1-7, 1er. (42/19-
eact) 

5. Declaració responsable d’obertura presentada per E. G. I. per instal·lar una oficina 
del registre de la propietat, número 1, al carrer Josep Llanza, 1-7, 1er. (41/19-eact) 

6. Declaració responsable d’obertura presentada per C. P. N. per instal·lar un centre 
d’estètica i micropigmentació al carrer de Manuel de Cabanyes, 14, bxs.3. (271/18-
eact) 
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7. Declaració responsable d’obertura presentada per L. G. C. per modificar 
instal·lacions d’una activitat de confecció de teixits per a la llar i tapisseria, al carrer 
Ventosa i Roig, 2, bxs. (29/19-eact)(local compartit) 

8. Declaració responsable d’obertura presentada per I.T. D.per instal·lar una activitat 
de restauració de mobles, al carrer Ventosa i Roig, 2, bxs. (29/19-eact)(local 
compartit) 

9. Declaració responsable d’obertura presentada per G. N. per instal·lar una acadèmia 
d’arts marcials al carrer de la Unió, 98, bxs. (356/18-eact) 

10. Declaració responsable d’obertura presentada per I. B. B. per instal·lar una activitat 
de venda i distribució a l’engròs de productes de perruqueria canina a la rambla dels 
Països Catalans, 18, nau 20. (205/18-eact) 

11. Declaració responsable d’obertura presentada per P.V.A. per instal·lar una 
bugaderia autoservei a l’avinguda Francesc Macià, 60, bxs.2. (327/18-eact) 

Comunicació prèvia d’obertura 
 
12. Comunicació prèvia d’obertura presentada per HCM COMSHOP, SL, per instal·lar 

una botiga de sabates i articles de cuir a la rambla Principal, 58. (85/19-eact) 

13. Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. D. C. per instal·lar una farmàcia 
al carrer de Pere Jacas, 31. (101/19-eact) 

14. Comunicació prèvia d’obertura presentada per R. L. M., per modificació no 
substancial, estudi acústic d’un bar al carrer del Greco, 10, bxs.1. (95/19-eact) 

15. Comunicació prèvia d’obertura presentada per SAILS & MORE, SL, per instal·lar un 
taller de reparació de veles nàutiques al carrer Roquetes, 13-15. (183/17-act) 

16. Comunicació prèvia d’obertura presentada per PUIG-BATET, SL, per instal·lar una 
activitat de criança, elaboració i embotellat de vi, a la rambla dels Països Catalans, 
1 B. (297/15-act) 

17. Comunicació prèvia d’obertura presentada per CAFE AVALFER, SL, per una 
modificació no substancial del bar, restaurant musical amb terrassa privada al Dic 
de Ponent. (117/19-eact) 

Comunicació prèvia d’obertura per canvi de titularitat 
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per ASOC. GREEN ICE per canviar de 

nom un club social privat de fumadors de cànnabis al passeig del Carme, 7, bxs.2. 
(134/19-eact) 

2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per J. R. G. per canviar de nom una 
perruqueria al carrer del Montseny, 5, local D. (123/19-eact) 

3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per EL 15 DE SETEMBRE 
RESTAURANT, SL per canviar de nom un bar restaurant al passeig del Carme, 28. 
(126/17-eact) 
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4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. S. M. per canviar de nom un bar 
al carrer de Josep Anselm Clavé, 40, bxs. (124/19-eact) 

5. Comunicació prèvia d’obertura presentada per R. G. M. per canviar de nom un bar, 
i certificat acústic d’un bar al carrer de la Llibertat, 137, bxs.7 i 8. (104/19-eact).”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.15 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 
 
 
 


