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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE JUNY 
DE 2016 

 
Acta núm. 26 
 
Assistents: 

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

     
SECRETARI  ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, el regidor Sr. 
DAVID MONTES MUÑOZ  i  la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 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: 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE JUNY DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de juny de 2016 per unanimitat dels 
assistents. 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS COMPLEMENTARIS AL CENTRE 
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D’ART CONTEMPORANI LA SALA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 
041/2015-CONT. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa EXPERTUS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO, SAU amb CIF A-58036328, el contracte del servei d’atenció al públic i 
serveis complementaris al Centre d’Art Contemporani La Sala de Vilanova i la Geltrú, 
per un període d’un any, prorrogable un any més, per un import anual màxim total de 
12.197,54 € de base imposable i 2.561,48 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un 
total de 14.759,02 € (CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
DOS CÈNTIMS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 5.590,54 € + 21% d’IVA, preveient que el 
contracte s’iniciarà el 15 de juliol de 2016.   
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 del pressupost del 2016 i a 
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa EXPERTUS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO, SAU i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del 
Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a 
comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el 
contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o 
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
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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. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR REF. 000333/2014-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS. 

 

S’aprova unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER: Declarar la inadmissibilitat  del RECURS DE REPOSICIÓ formulat pel 
senyor amb DNI 47842254-T, contra la resolució de la Regidora de Serveis Viaris i 
Mobilitat de data de  data 19 de maig de 2015 per extemporani. 
 
SEGON: Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, així com a l’instructor i a la 
secretària de l’expedient.” 
 
 

4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000158/2015-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA, PER 
TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA I SENSE TENIR LES INSTAL·LACIONS QUE 
ALBERGUEN L’ANIMAL AMB LES CARACTERÍSTIQUES ADEQUADES, AL 
C. MANDARINERS, EN DATA 11/11/2015. 

 
S’aprova unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 45829784-F, la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501€) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança de 
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l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON:  IMPOSAR a la persona titular del DNI 45829784-F, la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 31.4 de la mateixa 
ordenança, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR a la persona titular del DNI 45829784-F, 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
 

5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 000159/2015-
UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER SATISFER 
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LES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
19/12/2015. 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 52421605-M, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON:  REQUERIR la persona titular del DNI 52421605-M, 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 000002/2016-
UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I 
LES VIBRACIONS, PER REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA FORA DE L’HORARI AUTORITZAT, EN DATA 09/10/2015. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del NIE X4062575-Q, la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 14.1 de l’ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON:  REQUERIR a la persona titular del NIE X4062575-Q, 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
   
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 000156/2015-
UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PINTAR 
GRAFFITIS A L’IES DOLORS MALLAFRÈ I ROS, EN DATA 16/09/2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 48025620-X, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI 48025620-X, amb DNI 52421605-M, 
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.  
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

8. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PINTAR GRAFFTIS EN UNA 
PARET DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN, EN DATA 26/09/2015. EXP. NÚM. 
000128/2015-UES. 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 49502842-B, la sanció de mil cinc-
cents euros (1.500 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
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fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 49502842-B per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la Policia Local.” 
 
 

9. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM PER NO IDENTIFICAR 
CORRECTAMENT AMB L’ORDRE DE TREBALL LES DADES DE 
L’ESTABLIMENT.  EXP. NÚM. 000133/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR a Sr. amb CIF X6778387-B, la sanció de multa de quatre-cents 
euros (400 €) per infracció de l l’art. 331-4 e) de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol de Codi 
de Consum de Catalunya, “Incomplir, amb relació a la protecció de la persona 
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consumidora, les normes relatives a la documentació, la informació o els registres 
establerts obligatòriament per al règim i el funcionament adequats de l'establiment, 
l'empresa, la instal·lació o el servei” 
 
SEGON. IMPOSAR a Sr. amb CIF X6778387-B, la sanció de multa de tres-cents 
euros (300 €) per infracció de l’art.331-6 h) de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol de Codi 
de Consum de Catalunya, “Incomplir les obligacions d'atenció a les persones 
consumidores d'acord amb el que estableix la normativa. “ 
 
TERCER. IMPOSAR a Sr. amb CIF X6778387-B, la sanció de multa de cinc-cents 
euros (500 €) per infracció de l’article 331-2 h) de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol de 
Codi de Consum de Catalunya, “Incomplir les obligacions que deriven de la manca de 
conformitat o de la garantia legalment establerta o oferta a la persona consumidora o 
imposar injustificadament condicions, dificultats o retards amb relació a les obligacions 
que en deriven, fins i tot amb relació als béns que s'ofereixen com a premi o regal.” 
 
QUART. REQUERIR a Sr. amb NIF X6778387-B, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció total imposada de mil dos-cents euros (1.200€). 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
CINQUÈ. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
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10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DE CONSUM QUE ES VA INICIAR PEL REQUERIMENT DE 
L’OMIC TRASLLADANT LA PETICIÓ DE LA CONSUMIDORA PER TAL DE 
FRACCIONAR L’IMPORT DE LES SEVES FACTURES. EXP. NÚM. 
000022/2016-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per ENDESA ENERGIA, SAU 
amb NIF A8194807-7, en data 18/05/2016.  
 
SEGON: IMPOSAR a ENDESA ENERGIA, SAU amb NIF A8194807-7, la sanció de 
multa de sis-cents euros (600 €) l’article 331-6-c del Codi de Consum de Catalunya, 
”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per l’Administració, 
incloses les de caràcter provisional”. 
 
TERCER.  REQUERIR a ENDESA ENERGIA, SAU, amb NIF A8194807-7, 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
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11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DE CONSUM PER DONAR RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ 
D’UNES FACTURES DEL CONSUMIDOR FORA DE TERMINI. EXP. NÚM. 
000010/2016-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER: IMPOSAR a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA amb NIF A0843109-0, 
la sanció de multa de sis-cents euros (600 €) l’article 331-6-c del Codi de Consum de 
Catalunya, ”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per 
l’Administració, incloses les de caràcter provisional” 
 
SEGON. REQUERIR a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA amb NIF A0843109- 0, 
per tal que ingressi a la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció que se li ha 
imposat, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la 
notificació d’aquesta proposta. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
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INFRACCIÓ DE CONSUM PER NO ATENDRE AL DRET DE DESESTIMENT 
D’UNA CONSUMIDORA. EXP. NÚM. 000005/2016-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER: IMPOSAR a QUALITY SALUD THERAPY S.L amb NIF B6634268-4, la 
sanció de multa de cinc-cents euros (500 €) l’article 331-6-c del Codi de Consum de 
Catalunya, ”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per 
l’Administració, incloses les de caràcter provisional” 
 
SEGON: REQUERIR a QUALITY SALUD THERAPY S.L, amb NIF B6634268-4, 
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. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import  de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DE CONSUM PER NO ATENDRE AL DRET DE DESESTIMENT 
D’UNA CONSUMIDORA. EXP. NÚM. 000004/2016-UES. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER:  IMPOSAR a QUALITY SALUD THERAPY S.L amb NIF B6634268-4, la 
sanció de multa de cinc-cents euros (500 €) l’article 331-6-c del Codi de Consum de 
Catalunya, ”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per 
l’Administració, incloses les de caràcter provisional”. 
 
 
SEGON: REQUERIR a QUALITY SALUD THERAPY S.L, amb NIF B6634268-4, 
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. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
 

14. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA Nº 497 DE DATA 
15 DE JUNY DE 2016 DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ SEGONA) 
QUE RESOL EL RECURS ORDINARI 599/2014. EXP. NÚM. 000174/2016-SEC. 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la resolució recaiguda en el següent 
procediment:  
 

Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 
  

 

Núm. procediment  :   Ordinari núm. 599/2014  
 

Núm. i data de la resolució:   Núm. 497/2016 de data 15 de juny de 2016 
 

Part recurrent  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ   
 
Part contrària:  Servei d’ocupació de Catalunya de la Generalitat. 
 

Lletrat:                                    Miquel Angel Pigem i de las Heras 
 

Objecte del procediment :      Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya de 2 de juliol de 2014 de subvenció destinada 
a la contractació de treballadors desocupats per la 
realització o actuació del PEOL (quantia 61.246,23€) . 

 

Decisió  :  Estimar parcialment el recurs formulat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú contra la resolució de la Directora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, de revocació parcial en 
una partida de 1.433,64 euros de la subvenció destinada 
a la contractació de treballadors desocupats per la 
realització d’actuacions del PEOL, per l’incompliment de 
la normativa aplicable al càrrec de gestió. 

 

Fermesa :  La sentència no és ferma, contra ella es pot interposar el 
recurs de cassació davant la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Suprem, en el termini de trenta 
dies des de la seva notificació (fins 2-9-2016). 

 

Acords:                      Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme. 

 
 
 
 

15. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 84/2016 DE 
DATA 14 DE JUNY DE  2016 DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I 
INSTRUCCIÓ NÚM. 7 DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DICTADA EN EL 
PROCEDIMENT NÚM. 110/2016.  EXP. NÚM. 000175/2016-SEC. 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 

7 DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
Núm. procediment  :       Judici sobre delictes lleus núm. 110/2016 
 
Núm. i data sentència:              Núm. 84/2016 de 14 de juny de 2016 
 
 
Acus. particular/ Perjudicats :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat:                                      Dolors Moyano Campaña 
 
 
Objecte del procediment :      Sostracció de focus d’enllumenat públic ocorreguda el dia 

6 de març de 2016 al pas sota la via de la rambla Joan 
Baptista Pirelli de Vilanova i la Geltrú. 

 
Decisió  : Condemna al Sr. E, com autor d’un delicte lleu de furt, a  

una pena de multa (d’un mes amb una quota diària de 5 
euros) i a indemnitzar l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú amb l’import de 322 euros pels perjudicis 
causats, així com el pagament de la meitat de les costes 
d’aquest procediment. Per altre banda, el seu 
acompanyant, Sr. S queda absolt del delicte lleu de furt.  

 
Fermesa :  Aquesta sentència no és ferma. Contra la sentència es 

pot interposar un recurs d’apel·lació en ambdós efectes 
en el termini de 5 dies, comptats des del dia següent a la 
notificació. 

 
Acords:                      Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
 

16. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 367 DE 
DATA 30 DE MAIG DE 2016 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU (SECCIÓ DE 
TERCERA), DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ 426/2015 EN 
RESOLUCIÓ D’UN INCIDENT DE SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT D’UNA 
MULTA. EXP. NÚM. 000177/2016-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
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Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

 
 
Núm. procediment  :   Recurs d’apel·lació núm. 426/2015 
 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 367 de 30 de maig de 2016 
 
 
Part actora  : Sr. XXXX 
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat:                                    Miguel Angel Pigem    
 
Procurador:  Ivo Ranera Cahis 
 
 
Objecte del procediment :      Interlocutòria de data 13 de novembre de 2014 que 

resol l’incident de suspensió del pagament de la 
multa cohercitiva de 2.000€, condicionada a la prestació 
per caució per la suma de 3.302 euros en concepte de 
principal e interessos de demora. 

 
 
Decisió  :  Estima el recurs d’apel·lació, confirma la intelocutòria 

impugnada i afegeix a la seva part dispositiva: 
“procedeix desestimar la mesura cautelar de 
suspensió dels actes administratius del 5 de 
novembre de 2012, del 30 d’abril del 2013, del 19 de 
setembre del 2013 i del 23 de maig del 2014 i es deu 
mantenir en la mesura cautelar que en el mateix se 
senyala”. 

 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. Contra la sentència no es 

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

conforme. 
 
 

17. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADEQUACIÓ DE  L’ADSCRIPCIÓ 
DELS BENS DEMANIALS I PATRIMONIALS ALS EFECTES DE L’EXERCICI 
DE LES COMPETÈNCIES LEGALMENT PREVISTES, APROVADA PER LA 
JGL DE 3 DE FEBRER DE 2015  A CADA UNA DE LES  ACTUALS ÀREES 
EXISTENTS A LA CORPORACIÓ DE CONFORMITAT AMB EL DECRET 
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D’ALCALDIA D’ORGANITZACIÓ D’ÀREES, SERVEIS, ENS AUTÒNOMS I 
ORGANISMES SUPRAMUNICIPALS DE DATA 19 DE MAIG DE 2015 I LA 
MODIFICACIÓ OPERADA PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 25 DE MAIG 
DE 2016. EXP. NÚM. 000004/2015-PAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

“Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’adscripció adoptat per la Junta de Govern 
Local  de data 3 de febrer de 2015 atès el canvi de la reorganització municipal. 
 
Segon.- Acordar adscriure a cada una de les actuals  àrees existents a la corporació 
AREA D’ALCALDIA–PRESIDÈNCIA, AREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ, AREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ, AREA 
DE POLITIQUES DE CIUTADANIA, AREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I 
HISENDA i  AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ els béns demanials i patrimonials, 
així com d’altres béns i drets que no sent de titularitat municipal comporten l’exercici de 
determinades obligacions, que es contenen a  la relació que s’annexa, als efectes 
d’exercitar les competències demanials, la vigilància, protecció jurídica, la defensa, la 
administració, la conservació, el manteniment i demès actuacions que requereixin el 
seu ús correcte i la utilització dels mateixos.  
 
Tercer.-   Notificar aquest acord als coordinadors de les esmentades àrees perquè 
vetllin pel seu compliment, amb l’ assistència del Servei de Patrimoni. 
 
Quart. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
Cinquè. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament  i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponent. 
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ÀREA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

1 CASA CONSISTORIAL Relacionat Exp. 203, 49, 199 
Equipament administratiu 

Plaça de la Vila 8 

8 CEMENTIRI MUNICIPAL 
Relacionat Exp. 25V, 77V i 188 
Equipament 
Societat Funerària Vilanova SA 

Vilanoveta, 12 

49 
AMPLIACIÓ CASA 

CONSISTORIAL 
(ANTICS JUTJATS) 

Relacionat Exp. 1, 199, 203 
Equipament administratiu Plaça de la Vila 5-8 

199.A 
LOCAL PORTA 2A. 

PART DE PLANTA BAIXA I 
PORTA PLANTA 1A 

Equipament administratiu Plaça de la Vila 10-12 / 
Carrer Escolapis 

199.B PIS 2ON. 2A Actualment sense ocupants 
Equipament Plaça de la Vila 10-12 

203 PL. BAIXA I ENTRESOL 
AMPLIACIÓ AJUNTAMENT 

Relacionat Exp. 1 i 49 
Equipament administratiu Plaça de la Vila 9 

 
 
ÀREA DE GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

33 CENTRE SOCIAL 
BARRI DEL TACÓ 

Equipament  Col·lectiu 
Concessió Bar-Cafeteria i 
Consergeria 

Av. Vilafranca, 26 

73 CAN PAHISSA 
 

Equipament Col·lectiu 
Hi ha Bar Rbla. de la Pau, 48 

85 TERRENY 
CENTRE CÍVIC LA SARDANA 

Equipament Col·lectiu 
Plaça de les Dances. 
Exp. 100.1 

C/ Anselm Clavé, 68-72 
C/ Josep Coroleu, 104-108 

96 CENTRE CÍVIC ST. JOAN Equipament Col·lectiu 
   Exp. 129.A i 129.B C/ Coroleu, 68 

131.a LOCAL NÚM. 5 
PL. RAJANTA 

Equipament col·lectiu 
Forma part del Centre Cívic de 
Mar 

Local núm. 5 Bxs. Dreta. 
Escala núm. 6 

de la Plaça de Rajanta 

131.b LOCAL NÚM. 6 
PL. RAJANTA 

Equipament col·lectiu 
Forma part Centre Cívic de Mar 

Local núm. 6 Bxs. esquerra 
Escala núm. 7 

de la Plaça de Rajanta 



 
 

19 

134 CENTRE CÍVIC MOLI DE 
VENT Equipament Col·lectiu C/ Aigua / C/ Moli de Vent 

208.24 

TERRENY 
EQUIPAMENT COL·LECTIU 

P.P. COLLADA 
(FINCA 55 / 2A FASE) 

Antic Centre Cívic C/ Fraig núm. 17 
C/ Margalló núm. 27 

208.25 

TERRENY 
EQUIPAMENT COL. 

P.P. COLLADA 
(FINCA 66 / 2A FASE) 

Antic Centre Cívic C/ Margalló núm. 27 

231 

CENTRE CÍVIC LA COLLADA 
– SIS CAMINS 

TERRENY DESTINAT A 
EQUIPAMENTS EDUCATIUS I 
COL·LECTIUS, VERD PÙBLIC I 

VIALITAT 

   Equipament Col·lectiu 
Exp. 208/47, 208/33 i 235 

Av. Sis Camins,56 
Equipaments 6.920 m2. 

Verd        1.480 m2. 
Vialitat      1.952 m2. 

291 
CENTRE CÍVIC DE LA 

GELTRÚ 
(compartit amb PARTICIPACIÓ) 

Equipament col·lectiu 
Planta baixa 1.043 m2. Centre Cívic 
Altell 857 m2. 
Concessió Administrativa 
CDIAPG  

C/ Cristòfol Raventós / Plaça 
de l’Associació d’Alumnes 

Obrers 

 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 

Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

3 VIVENDES I MAGATZEMS 
Equipament - Cessió TEGAR 
Arrendaments als pisos 01 01 i 
02 01 

C/ Estudis, 1-3,  01 02 

4 
ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA – ZONA XXI 
ANTIC ESCORXADOR 

Equipament Educatiu  C/ Escorxador, 4 

5 
PAVELLÓ MUNICIPAL 

D’ESPORTS/ 
ESCOLA D’ART/ EMAID 

Equipament Esportiu/Educatiu Pl. Casernes, 8 

7 ANTIGA PEIXATERIA 
 

Equipament Col·lectiu 
Conveni Bordegassos de 
Vilanova 

C/ Unió, 5 
Pl. Armanyà, 14 

9 MUSEU BALAGUER Equipament Cultural Av. Víctor Balaguer ,2 

10 CASA STA. TERESA Equipament Cultural Av. Víctor Balaguer, 4 

11 CASTELL DE LA GELTRÚ 
Equipament cultural 
Arxiu Comarcal 
 

Pl. Font Gumà 
C/ de la Torre 

12 TORRE DE RIBES ROGES Equipament Cultural 
Espai Guinovart Passeig de Ribes Roges 
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16 CEIP 
POMPEU FABRA Equipament Educatiu Rbla. Salvador Samà, 66-68 

18 CASA Equipament administratiu C/ Major, 39 

19 EDIFICI TOC Equipament Cultural C/. Sant Sebastià, 11 

20 BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA MILÀ Equipament cultural Pl. Vila, 13 

C/ St. Gervasi, 43 

52 CEIP CANIGÓ 
TERRENY Equipament Educatiu C/ Canigó, 4 

52A EDIFICI ANNEX AL CEIP 
CANIGÓ 

Equipament Educatiu 
Cessió d’ús CDIAPG C/ Canigó, 4 

54 CEIP ARAGAI 
TERRENY Equipament Educatiu C/ Zamenhof, 20 

55 CEIP SANT JORDI Equipament Educatiu Rbla. Sant Jordi 
C/ Mare Isabel Ventosa 

56 MASIA D’EN CABANYES 
Equipament 
Cedit l’ús al Consell Comarcal                    
Exp.58 

Al nord de la ciutat 

57 CASA OLIVELLA Equipament administratiu 
Oficines Ajuntament Pl. de la Vila, 12 

71 TEATRE PRINCIPAL Equipament Cultural Rbla. Principal, 4 

74 CEIP ARJAU 
SOLAR Equipament Educatiu Ancora, 28 

94 TALLERS ST. MIQUEL Equipament Educatiu 
Cedit a la Mancomunitat  Av. Riu Foix, 60 

103 TERRENY CEIP 
MARGALLÓ 

Equipament Educatiu 
CEDIT C/ Margalló, 43 

104 CFO “LA PAPERERA” 
Equipament  Educatiu i 
administratiu 
relacionat Exp. 114 i 224 

C/ Unió, 81-87 

123 CEIP COSSETÀNIA Equipament Educatiu Ronda Ibèrica, 200 

124 CEIP LLEBETX Equipament Educatiu Camí St. Gervasi, s/n 

137 
TERRENYS ESPAIS 

LLIURES 
PP MOLI DE VENT 

Conveni cessió 
3 mòduls desmuntables 

Av. Cubelles 
C/ Zamenhof 
R. Arnau de Vilanova 

166 

BIBLIOTECA ARMAND 
CARDONA TORRANDELL 

SOLAR 
EQUIPAMENT COL·LECTIU 

 C/ Menéndez Pelayo, 15-17 

192.1 CA L’ESCODA 
EQUIPAMENT COL·LECTIU 

Equipament col·lectiu 
 
CULTURA (magatzem) 

C/ Sant Roc cant. 
C/ Ca l’Escoda 

196 CASA MARQUÉS DE 
CASTROFUERTE Equipament  col·lectiu Av. Narcís Monturiol, 2 
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201.I 
“ LA SALA “ 

EQUIPAMENTS 
COL·LECTIUS 

(Clau E) 
P.P. LA BÒVILA POL. I 

C/ Sant Josep, 6 
C/ Joaquim Mir, 12 

208.33 I 
208.47 

PISTA ESPORTIVA 
LA COLLADA-SIS CAMINS  Av. Sis Camins,56 

222 CASA EQUIPAMENTS 
COL·LECTIUS 

Magatzem Cultura i Serveis 
Viaris 
Equipament compartit Serveis 
Viaris i Cultura 

C/ Sant Josep, 8 

223.1 ERMITA DE ST. JOAN 
Equipament Col·lectiu  
Conveni cessió d’ús 
Fundació F. Ferrer i Guàrdia 

C/ Torre d’Enveja, 16 

227.4 
AUDITORI MUNICIPAL 
Terrenys dotacionals 
EP-1 PP LLIMONET 

Equipament cultural – 
(Exp. 4) 

Olesa de Bonesvalls, 8 / Pl. 
Moixiganga,2-3/Llimonet,37 

227.5 CEIP GINESTA 
EP2 PP LLIMONET Equipament educatiu Rbla. Països Catalans 

Rbla. Pep Ventura 

228.1 LOCAL SIAJ I SERVEI DE 
CATALA Equipament administratiu Recreo,53 bxs. 2a. cant. Rasa 

Miquelet 

237.1 CEIP VOLERANY 
FINCA 4 Equipament educatiu 

C/ Castellet, 15/ Ramon y 
Cajal,18/ C/ Canyelles, 1-5/ 
Joan Llaverias, 51-55 

258 
AGRUPACIÓ 

PARC ESPORTIU DEL 
GARRAF 

Pavelló Garraf - Concessió Bar 
. Edificis Futbol/  Contracte    
ronda Ibèrica Bar- Cafeteria 
. Camps de Futbol 
. Pistes 

Rbla. Sant Jordi 
Ronda Ibèrica 
Rbla. Països Catalans 
Ronda Europa 

258.1 COMPLEX ESPORTIU 
PISCINA  I FITNESS 

Equipament Esportiu 
Segregació i Concessió 
Administrativa 

Ronda Ibèrica 

260.2 

MASIA NOVA 
PARCEL·LA E-02 
P.P. TORRENT 

STA. MAGDALENA 

Equipament Col·lectiu 
Exp. 122 Av. Eduard Toldrà 

 
278.3 

CEIP ITACA Equipament educatiu 
         Av. Collada,53 
Rbla. Arnau de Vilanova, 65 
Ronda Ibèrica, 230 

291 

CENTRE CÍVIC DE LA 
GELTRÚ 

(compartit amb 
PARTICIPACIÓ) 

Equipament col·lectiu 
Planta baixa 1.043 m2. Centre 
Cívic 
Altell 857 m2. 
Concessió Administrativa 
CDIAPG  

C/ Cristòfol Raventós / Plaça 
de l’Associació d’Alumnes 

Obrers 

 
293 

LLAR D’INFANTS 
L’ESCATERET (municipal) 

Equipament Educatiu 
Exp. 285.2 
 

Rambla de Sant Jordi, 22 

294 
PISCINA MUNICIPAL 

COBERTA 
 

Equipament Esportiu 
Concessió administrativa 
Obra nova 
Exp. 83 (terreny) 

C/ Josep Coroleu, 82 
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ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 
INNOVACIÓ 
 

Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

2 CASA CULTURA Equipament administratiu Plaça Vila 11 

17 MERCAT PÚBLIC Equipament comercial Plaça Soler i Carbonell s/n 

63 EDIFICI PLAÇA 
DIPUTACIÓ 

Equipament col·lectiu 
cedit l’ús a la comunitat de Regants. 
Conveni amb Endesa, cessió ús 
espai soterrani plaça. 255 i 240 vials 
 

Pl. Diputació s/n 

87 
MERCAT DE MAR I 
ESPACIS PÚBLICS 

INTERIOR 

Equipament comercial 
Relacionat exp. 92 i 108 C/ Llibertat 137 

199.C 
LOCAL PORTA 2A PART 

DE PLANTA BAIXA I PART 
PLANTA 1A 

Equipament administratiu 
OMIC  

Pl. De la Vila 10-12 /  
Escolapis 1 

236.15 

MASIA FREDERIC 
TERRENYS 

EQUIPAMENTS 
COL·LECTIUS 

P.P. MASIA FREDERICH 

Equipament col·lectiu 
Relacionat exp. 72 
Cedida a l’ Associació TRES TOMBS 

Camí Ral/Camí Vell 
Planta baixa 390 m2 
Planta 1º 326,4 m2 
Planta 2ª 326,4 m2 

242.3 
MASIA GIRÓ 

FINCA 4 
EQUIPAMENTS 

Equipament administratiu 
Concessió administrativa Consorci 
Turisme del Garraf 

Av. Cubelles  

290 EDIFICI NEAPOLIS Equipament col·lectiu 
Relacionat exp. 206.D i F Rbla. Exposició 59-69 

 
296 

 
TERRENYS SANT 

GERVASI 

 
Concessió administrativa 

 
Platja Sant Gervasi 

 
 
 
 
 

295 
LLAR D’INFANTS LA 

BALDUFA 
(municipal) 

Equipament Educatiu 
Exp. 240 
 

C/ Pare Garí,1 

 SEVEIS SOCIALS 

Equipament administratiu 
 
pendent formalització cessió 
en escriptura pública 

C/  Marquesat de 
Marianao/LLibertat 
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ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I 
HISENDA 
 

Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

15 LOCAL SERVEIS MUNICIPALS Equipament administratiu C/ Escolapis, 6 

22 CASERNA POLICIA MUNICIPAL Equipament administratiu C/ Pare Garí, 70-72 

67 LOCALS CARRER HAVANA  18-20 

Equipament administratiu 
Oficines DEPARTAMENT DE 
RECURSOS HUMANS I SERVEIS 
SOCIALS 

C/ Havana, 18-20 / Plaça 
Ricart 

 
 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

13 TALLER DEL SERVEI 
MUNICIPAL D’AIGUA 

Equipament 
Serveis Viaris C/ Josep Calva, 4 

24 PARC PÚBLIC GUMÀ I 
FERRAN  CONCESSIÓ Quiosc-Bar Rambla Samà 

45 OFICINES 
CIA. D’ AIGÜES 

Equipament administratiu 
Exp. 13 C/ Col·legi, 38 

81 TERRENYS 
DEPURADORA 

Conveni Agència Catalana de 
l’Aigua i Mancomunitat I. 
Penedès- Garraf 

Torrent de la Piera 

86 QUIOSC I LOCAL Equipament  
Hi ha Concessió Bar P. Xoriguer 

97 Naus industrials   Antigues oficines PIVSAM Ronda Europa 

99.5 Nau industrial USM 
Equipament Col·lectiu 
Oficines, magatzem, taller i 
vestuaris 

C/ Bages 

190 

APARCAMENT 
SUBTERRANI 

PL. SOLER CARBONELL I 
CESSIÓ DRET DE VOL 

PLAÇA RICART 

 Pl. Enric C/ Ricart 
i C/ Pelegrí Ballester 

191.3 
EQUIPAMENT DESTINAT A 

APARCAMENT 
junt a Ronda Europa 

PIVSAM Ctra. C-246 
C/ de les Roquetes 

207 I.T.V. TERRENYS Cessió d’ús Ronda Europa 
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222 CASA EQUIPAMENTS 
COL·LECTIUS 

Magatzem Cultura i Serveis 
Viaris  
Equipament compartit Cultura 
i Serveis Viaris 

C/ Sant Josep, 8 

223.3 PARC  DE LA QUADRE 
D’ENVEJA 

Concessió servei 
Quiosc i lavabos 
Camp de futbol Cruyff court 

C/ Torre d’Enveja 
Ronda Ibèrica 
C/ Zamenhof 

C/ Bailén 

243 
NAUS 5 I 6 

SECTOR MASIA 
FREDERIC 

2 naus   Servei Municipal 
d’Aigües Davant del Camí Ral 

246 LOCAL OFICINA MEDI 
AMBIENT I CRIA Equipament Administratiu C/ Bonaire 1 

269 LOCAL NÚM. 1 Magatzems Serveis Viaris C/ Masia Frederic, 32 

305 LOCAL NÚM. 2 EN 
PLANTA BAIXA 

Magatzem Serveis Viaris 
Exp. 248/17 

Ronda Ibèrica 73, Escala B 
Planta baixa 

308 CASA Expropiació 
Hi ha una llogatera C/ Ferrer Vidal, 2 

 
 
 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ -APARCAMENTS 
 
 

Núm. Nom del bé Observacions Adreça 

59 SOLAR/APARCAMENT VNG APARCAMENTS Av. de Cubelles,45-47 cantonada 
Av. Balmes 

111 SOLAR/APARCAMENT 
COSTATCAP SANT JOAN 

VNG APARCAMENTS C/ Josep Coroleu/C/ Jardí 

169A SOLAR/APARCAMENT VNG APARCAMENTS Al nord de la Ronda Ibèrica 

190 APARCAMENT SOTERRANI  
MERCAT VNG APARCAMENTS Plaça Soler Carbonell 

191.3 APARCAMENT 
CAMIONS CONCESSIÓ PETRO RIBES,SL Carretera C-246 C/ de les 

Roquetes 

205 APARCAMENT VNG APARCAMENTS Plaça Charly Rivel 

213 APARCAMENT VNG APARCAMENTS Plaça Peixateria 

 
221 SOLAR/APARCAMENT VNG APARCAMENTS C/ Escolapis 

228.2 i 228.3 2 PLACES APARCAMENT  C/ Recreo,53, entrada per 
Rasa Miquelet  

277 APARCAMENT  Plaça de les Casernes 



 
 

25 

286 APARCAMENT EIXAMPLE DE 
MAR 

Dret d’Explotació Garraf 
Mediterrània,SA 

Plaça Mediterrània – entrada per 
C/ Pere Jacas 

296 TERRENYS APARCAMENT 
DARRERA VIA  Sant Gervasi 

 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ: PISOS 

MUNICIPALS I PISOS CEDITS PER L’AGÈNCIA 

DE L’HABITATGE 

 

110 Locals, habitatges i aparcaments PLAÇA RAJANTA 

110.1 Local comercial 
i 14 places d’aparcament 

 Pl. Rajanta 

110.2 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 1r 1a 

110.3 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 1r 2a 

110.4 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 2n 1a 

110.5 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 2n 2a 

110.6 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 3r 1a 

110.7 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 3r 2a 

110.8 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 4t 1a 

110.9 Habitatge  Pl. Rajanta, 5 4t 2a 

110.10 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 1r 1a  

110.11 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 1r 2a 

110.12 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 2n 1a 

110.13 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 2n 2a 

110.14 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 3r 1a 

110.15 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 3r 2a  

110.16 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 4t 1a 

110.17 Habitatge  Pl. Rajanta, 6 4t 2a 

110.18 Habitatge  Pl. Rajanta, 9 Bxs. Drt. 

212 Habitatges SÍNIA LES VAQUES 

212.1 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 Baix 1a 

212.2 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 Baix 2a 
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212.3 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 Baix 3a 

212.4 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 Baix 4a 

212.5 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 1r 1a 

212.6 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 1r 2a 

212.7 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 1r 3a 

212.8 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 1r 4a 

212.9 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 2n 1a 

212.10 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 2n 2a 

212.11 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 2n 3a 

212.12 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 2n 4a 

212.13 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 3r 1a 

212.14 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 3r 2a 

212.15 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 3r 3a 

212.16 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 3r 4a 

212.17 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 4t 1a 

212.18 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 4t 2a 

212.19 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 4t 3a 

212.20 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 8 4r 4a 

212.21 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 Baix 1a  

212.22 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 Baix 2a 

212.23 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 Baix 3a 

212.24 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 Baix 4a 

212.25 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 1r 1a 

212.26 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 1r 2a 

212.27 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 1r 3a 

212.28 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 1r 4a 

212.29 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 2n 1a 

212.30 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 2n 2a 

212.31 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 2n 3a 

212.32 Habitatge  C/ Pintor Martí Torrents, 6 2n 4a 

         ALTRES 
HABITATGES   

3 Habitatge  C. Estudis, 1-3 1r 1a 
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3 Habitatge  C. Estudis, 1-3 2n 1a 

68 habitatge  C/ Francesc Ivern, 4- 2on. 3a. 

120 habitatge  C/ Josep Coroleu, 48C 2on. 2a. 

308 habitatge  C. Ferrer i Vidal, 2 

         PISOS CEDITS   

      161 Habitatge  Pl. Beatriu de Claramunt,1, Bl 1, Escala 
A, 1-2 

 Habitatge  Pl. Peixateria, 17, bl. 1, Esc. B, 2-2 

 Habitatge  Pl. Peixateria, 17, bl. 1, Esc. B, 3-1 

 Habitatge  Pl. Peixateria, 19, Bl. 1, Esc. A, 2-3 

 Habitatge  Pl. Peixateria, 19, Bl. 1Esc. A- 3-1 

 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

18. RECURSOS HUMANS. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT 
PEL FUNCIONARI AMB DN 43633759T. EXP. NÚM. 0000036/2016-RH. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Estimar en part el recurs de reposició interposat pel funcionari amb DNI 47633759T 
contra la resolució d’aquesta Junta de Govern de data 5 d’abril de 2015 i deixar sense 
efectes la sanció lleu imposada per infracció de l’article 50 a) de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol de Policies locals sobre “incorrecció envers els superiors” i mantenir la sanció 
de tres dies per falta lleu prevista a l’article 50 b) de l’esmentada Llei de Policies locals 
per “negligència i descuit de les funcions i de les ordres rebudes”, així com la sanció 
de tres dies mes per la comissió de la falta lleu prevista en l’article 50 f) de la indicada 
Llei de Policies locals per “consecució de canvi de serveis amb falsedat de les 
condicions per tramitar-la” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

19. ESPORTS. ALLIBERAR, SI ESCAU, LA PARTIDA DE GESTIÓ I 
MANTENIMENT. EXP. NÚM. 000040/2016-ESP. 

 
 
“PRIMER. Alliberar l’import de CENT CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EUROS (105.555,56 €) de la partida 
33.3420.2279900 GESTIÓ I MANTENIMENT, destinats al pagament de factures de 
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vàries empreses. 
 
SEGON. Traslladar aquests acords als caps de servei corresponents.” 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

20. MERCAT CENTRAL. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL TRASPÀS DE LA 
PARADA NÚM. 39 DEL MERCAT DEL CENTRE. EXP. NÚM. 000122/2016-
DES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 39 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 39 del Mercat del Centre a favor de la  
senyora M. CARMEN SAGARRA BOU, amb DNI 77070455P, amb les mateixes 
condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de  peix i 
marisc, reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2, a) de l’Annex 1 en relació als 
articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens locals 
de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari, TONI ORTIZ PEIXATERS, SL, d’acord 
amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de  
referència calculat a raó de 5.623,28€ metre lineal, resultant  l’import de dos mil cinc-
cents noranta-set euros, amb noranta-sis cèntims (2.597,96€)    
 
QUART. Requerir a la senyora M. CARMEN SAGARRA BOU, com a nova 
concessionària, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per 
prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 1, el pagament del permís de venda, 
equivalent a l’import resultant de multiplicar la quantitat de 206,00€ pels metres lineals 
de parada (4,62 ml), ascendint l’import total a nou-cents cinquanta-un euros, amb 
setanta-dos cèntims, (951,72€), així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a 
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament  i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. 
 
VUITÈ.  Es notifica als interessats.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

21. MEDI AMBIENT. RATIFICAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, OLIVELLA, SANT PERE DE 
RIBES, SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ, L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT NODE GARRAF I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS DEL MASSÍS DE GARRAF, PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DELS TERRENYS 
AFECTATS PER INCENDIS. EXP. NÚM. 30/2016-AMB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.- Ratificar el Conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, 
Sitges i Vilanova i la Geltrú, l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf i l’Associació 
de Propietaris Forestals del Massís del Garraf, per a l’execució del projecte de 
restauració i millora forestal dels terrenys afectats per incendis, que va ser aprovat 
mitjançant Decret del Cinquè Tinent d’Alcaldia i Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi 
Ambient en data 15 de març de 2016. 
 
SEGON.- Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Publicar aquesta convocatòria a la “Base de Datos Nacional de Subvencions” (BDNS) 
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TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
 
Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, 
OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES, SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ, L'AGÈNCIA 
DE DESENVOLUPAMENT NODE GARRAF I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS DEL MASSÍS DEL GARRAF, PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DELS TERRENYS AFECTATS PER 
INCENDIS 
 
Data: (data de signatura) 
 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, 
OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES, SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ, L'AGÈNCIA 
DE DESENVOLUPAMENT NODE GARRAF I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS DEL MASSÍS DEL GARRAF 
 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DELS 
TERRENYS AFECTATS PER INCENDIS 
 
Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
 
La Diputació de Barcelona es compromet, en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques, a: 

• Posar a disposició del projecte, durant la seva execució, un tècnic enginyer 
forestal i un capatàs forestal de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals per la direcció i seguiment dels treballs forestals a 
realitzar. 

• Facilitar els inventaris, la cartografia i tota la informació que disposa que pugui 
ser d'utilitat per a I'execució del projecte. 

• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats 
que es convoquin. 

• Participar en l’elaboració dels programes d’actuacions, que es definiran i es 
proposaran en el si de la comissió de seguiment, prevista en el pacte desè. 

• Aportar el cost econòmic per a I'execució del projecte, tal i com s'indica al 
pacte dotzè d'aquest conveni, relatiu a l’import del conveni. Aquesta aportació 
serà lliurada a l'APF Massís del Garraf d'acord amb el pacte tretzè del present 
conveni. 

• Recolzar a l'associació davant d'altres administracions i institucions per facilitar 
l'execució dels programes d'actuacions. 

• Assessorar i donar informació actualitzada a l'associació sobre el sector 
forestal per facilitar tot tipus de contractació. 
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• Posar a disposició la pòlissa de responsabilitat civil, contractada per la 
Diputació de Barcelona, i que dóna cobertura a les Associacions de Propietaris 
Forestals. 

 
Els Ajuntaments signants del conveni es comprometen, en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques, a: 
 

• Facilitar a l'associació tota la informació sobre el planejament municipal que 
incideixi en la superfície forestal del municipi. 

• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats 
que es convoquin. 

• Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es 
proposaran en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè. 

• Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal relacionats amb 
l'execució dels treballs inclosos en els projecte. 

• Divulgar el projecte de l'associació entre els propietaris forestals del municipi. 
• Atendre qualsevol petició des de la propietat privada o altres Ens aliens al 

conveni. 
 

L'Agència de Desenvolupament Econòmic NODE Garraf es compromet, en la mesura 
de les seves possibilitats tècniques i econòmiques, a: 

• Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es 
proposaran en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè. 

• Facilitar el coneixement de la propietat mitjançant la seva base de dades de 
propietaris forestals. 

• Divulgar l’Associació i les actuacions previstes al projecte entre els propietaris 
forestals dels municipis afectats. 

• Impulsar l’aprofitament del producte de la gestió forestal com a biomassa i 
fomentar-ne l’ús com a combustible en equipaments públics dels municipis. 

 
L'APF Massís del Garraf es compromet, en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques, a: 

• Gestionar el projecte amb els suports que s'especifiquen en el present conveni, 
incloent la realització del procediment d'adjudicació i contractació dels treballs 
a una empresa forestal. 

• Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es 
proposaran en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè. 

• Planificar i gestionar els programes d'actuacions en la forma especificada en el 
present conveni. 

• Signar a cada un dels seus associats, als que es realitzarà treballs derivats 
dels Programes d'actuacions, un contracte privat amb les característiques i 
continguts iguals al que s'adjunta al projecte. 

• Signar amb les empreses forestals a qui encarregui els treballs silvícoles un 
contracte privat acompanyat d'un plec de condicions per la correcta execució  
els treballs adjudicats d'acord amb els programes d'actuacions. 

• Obtenir de la Generalitat de Catalunya i de les administracions públiques que 
corresponguin els permisos necessaris per a l'execució del projecte. 
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Vigència: (data finalització del conveni) 
 
31 de desembre de 2018 
 
 
 
SEGON.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
TERCER.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. “ 
 
 
 

22. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ SI ES CAU DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ 
DE LA DEIXALLERIA “PUNT NET” I DEIXALLERIA MÒBIL. EXP. NÚM. 
000542/2016-SVI. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Aprovar les NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA “PUNT NET” I 
DEIXALLERIA MÒBIL, que s’annexen. 
 
SEGON. Donar publicitat en la web municipal de dites normes i fer la difusió adient 
entre els usuaris del servei municipal.” 
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URBANISME 
 
 

23. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER JOSÉ MARIA SAEZ GOMARIZ, PER A REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, SITUAT AL 
CARRER HORTS, 32. EXP. NÚM. 515/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per JOSE MARIA SAEZ 
GOMARIZ, per a la REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+1PP, situat al carrer dels Horts, 32, (Exp.000515/2016-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Qualsevol actuació en els revestiments de la façana hauran de complir amb 

l’Ordenança cromàtica de les façanes de les edificacions ubicades a l’àmbit del Pla 
de millora urbana del nucli antic, rambla Principal (clau 2), zona de conservació de 
l’àrea central (clau 3A) i part de l’àmbit del Pla especial Cap de Creu – Sant Onofre 
– rambla Salvador Samà (clau 9A) de Vilanova i la Geltrú. 

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

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

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

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

6. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 
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7. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER ACTIUS CANALS BIOSCA, SL, PER A AMPLIAR LA PRIMERA PLANTA 
DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB+1PP, SITUAT AL 
CARRER MARCEL·LINA JACAS, 22. EXP. NÚM. 461/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ACTIUS CANALS BIOSCA, 
SL, per a  AMPLIAR LA PRIMERA PLANTA DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
DE PS+PB+1PP, situat al carrer Marcel·lina Jacas, 22 (Exp.000461/2016-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

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

obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat 
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i 
bústies.  
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 
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3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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 
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un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

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

25. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER FRANCISCO RODRÍGUEZ RUIZ, PER A 
CANVIAR LA COBERTA D’UN LOCAL SITUAT AL CARRER SARAGOSSA, 
25. EXP. NÚM. 471/2016-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  FRANCISCO RODRIGUEZ 
RUIZ, per a SUBSTITUIR LA COBERTA DEL LOCAL, situat al carrer Saragossa,   25. 
(Exp.000471/2016-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cas que durant el procés d’enderroc es detecti la existència de materials que 

tinguin amiant o asbest en la seva composició, caldrà gestionar els mateixos 
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d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació i caldrà portar-los a abocador 
autoritzat.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

40 

 
26. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA DESESTIMACIÓ EL RECURS 

DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER JOSEP AMATLLER CIVILL, CONTRA EL 
DECRET DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2016. EXP. NÚM. 38/2013-DIS. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.   DESESTIMAR el RECURS DE REPOSICIÓ presentat contra el Decret de 
data 9 de març de 2016, en que d’una MULTA COERCITIVA de 300,00€ al Sr. Josep 
Amatller Civill, per no haver complert amb la resolució dictada mitjançant Decret del 
Regidor d’Urbanisme de data 3 d’agost de 2015 de resolució de l’expedient de 
restitució de la realitat física i/o jurídica alterada, d’acord amb l’informe dels serveis 
tècnics incoporat a l’expedient i que es recull a ala part expositiva de la present 
resolució. 
 
SEGON.   RATIFICAR tots els termes del Decret de resolució de data 14 de març de 
2016, consistent en la IMPOSICIÓ d’una MULTA COERCITIVA de 300,00€ al Sr. 
Josep Amatller Civill, per no haver complert amb la resolució dictada mitjançant Decret 
del Regidor d’Urbanisme de data 3 d’agost de 2015 de resolució de l’expedient de 
restitució de la realitat física i/o jurídica alterada. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat 
 
QUART.  Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, pot ser 
impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de DOS MESOS a comptar 
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
  
CINQUÈ.  Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 

27. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160628 

 
Es dóna de compte a la Junta de govern Local de les llicències aprovades per Decret 
per delegació d’Alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 

1. Sol·licitud presentada per ELENA ORTEGA JIMÉNEZ, per a canviar les 
teules de la planta coberta de l’habitatge, situat al carrer Hernani, 21 
(389/2016) 



 
 

41 

2. Sol·licitud presentada per JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, per a 
legalitzar les obres per a convertir finestra en porta, al carrer Menorca, 14 
1r.2a. (419/2016) 

3. Sol·licitud presentada per JOSÉ RAFAEL LÓPEZ GARCIA, per a canviar 
pedrís de l’entrada del local al carrer Pare Garí, 34 (514/2016) 

4. Sol·licitud presentada per EMILIANO SIMARRO MARTÍNEZ, per a 
reformar el bany i elevar la tanca de la finca, al carrer Mèrida, 9 bxs. 1a. 
(530/2016) 

5. Sol·licitud presentada per JORDI PASCUAL ARTIGAS, per a reparar i 
pintar la façana de l’edifici al carrer Llibertat, 52. (546/2016) 

6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 
patologies a la planta baixa de l’edifici situat a la rambla de la Pau, 111 
(553/2016) 

7. Sol·licitud presentada per ENRIQUE ARJONA CABELLO, per a fer 
instal·lació interior de gas a l’avinguda de la Collada, 16 (580/2016) 

8. Sol·licitud presentada per MANUEL BEL BUENDIA, per a fer instal·lació 
interior de gas al carrer Narcís Monturiol, 8. (581/2016) 

9. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
PROCONS, SL, per a arranjar i pintar la façana al carrer Cristòfol 
Raventós, 6  (593/2016) 

10. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa per 
a connexió de servei de gas a l’avinguda de la Collada, 16 (579/2016) 

11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa per 
a connexió de servei de gas al carrer Narcís Monturiol, 8 (582/2016) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 

1. Sol·licitud presentada per ESCOLA PIA DE CATALUNYA, per a fer 
reforma interior del local annex al centre docent de l’Escola Pia, al carrer 
Joan Maragall, 7 bxs. 1a. (543/2016) 

 
 

28. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS 
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. CP160628   

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per GUARCH, SL, per a primera ocupació de les obres 

de canvi d’ús del local comercial de la planta primera de l’edifici, per a convertir-
lo en 4 habitatges i per a augmentar el nombre d’habitatges d’1 a 3 a la planta 
segona, així com dotar de 7 places d’aparcament la planta soterrània de l’edifici, 
al carrer Artesans, 5. (401/2016) 

 
Obres menors 
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2. Comunicació presentada per a MIMA TU CASA, SL, per a canviar banyera per 
plat de dutxa a l’avinguda de Cubelles, 60 4t. 2a. (469/2016) 

3. Comunicació presentada per MIMA TU CASA, SL, per a canviar banyera per 
plat de dutxa al carrer Vapor, 11 1r. (470/2016) 

4. Comunicació presentada per JOSÉ CORREAL MORALES, per a reformar la 
cuina a la ronda Ibèrica, per a reformar la cuina a la ronda Ibèrica, 143 3r 3a. 
(473/2016) 

5. Comunicació presentada  per ROSALIA BAQUES CODORNIU, per a canviar 3 
m de rajola i posar tela asfàltica a l’avinguda Francesc Macià, 46 1r. (475/2016) 

6. Comunicació presentada per MANUEL ESCALERA SERRANO, per a reformar 
bany al carrer Menéndez y Pelayo, 3 bxs. (476/2016) 

7. Comunicació presentada per MARC PASCUAL MIRET, per a reformar bany i 
cuina al carrer Cristòfol Raventós, 18-20  2n.3a. (482/2016) 

8. Comunicació presentada per NAOUALE DNGIUER, per a reformar el bany al 
carrer Providència, 25 3r.1a. (483/2016) 

9. Comunicació presentada per LIUBA RIPA, per a reformar bany i lavabo i 
col·locar parquet, al carrer Balears, 49 1r.2a. (484/2016) 

10. Comunicació presentada per ANTONI VICENS BANÚS, per  a canviar banyera 
per plat de dutxa a l’avinguda de Cubelles, 6  2n.1a. (487/2016) 

11. Comunicació presentada per MAR SUAREZ DURAN, per a reformar la cuina al 
carrer Canigó, 1 2n.3a. (491/2016) 

12. Comunicació presentada per DEESEELE 05, SL, per a reformar bany al carrer 
Sant Gervasi, 10 2n. 2a. (524/2016) 

13. Comunicació presentada per MARIA DE LA LUZ MARISTANY ARA, per a 
canviar banyera per plat de dutxa al carrer Moixarra, bloc 5  3r. 4a. (526/2016) 

14. Comunicació presentada per JOSÉ MARIA MANCHON CARRANCO, per a 
reformar bany al passatge Farigola, 5  2n. 4a. (527/2016) 

15. Comunicació presentada per ADMANIAL CONSTRUCCION, SL, per a reformar 
bany i cuina a l’avinguda del Garraf, 50 4t. 3a. (528/2016) 

16. Comunicació presentada per MARIA PILAR RODRÍGUEZ GARCIA, per a 
canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda Francesc Macià, 113 3r. 2a. 
(531/2016) 

17. Comunicació presentada per MIGUEL VIÑAS ARENAS, per a canviar portes, 
instal·lacions, paviments i pintar a l’avinguda Francesc Macià, 8  4t. 2a. 
(532/2016) 

18. Comunicació presentada per M. JESÚS GÓMEZ FRAILE, per a reformar banys 
al carrer de l’Aigua, 208 bxs. 2a. (538/2016) 

19. Comunicació presentada per CARMINA CARBÓ FERRER, per a canviar 
banyera per plat de dutxa al carrer Col·legi, 36 1r.2a. (542/2016) 

20. Comunicació presentada per JORDI ESTRANY GASCON, per a reformar la 
cuina i el bany, al carrer Col·legi, 11 2n. (544/2016) 

21. Comunicació presentada per JORDI CUCURELLA FORNÉ, per a canviar 
banyera per plat de dutxa al carrer Manuel de Cabanyes, 6  (548/2016) 

22. Comunicació presentada per HERMINIA GARCIA AIBAR, per a col·locar mosaic 
i pintar el garatge al carrer Santa Anna, 51. (509/2016) 

23. Comunicació presentada per ANDRÉS BAIG CAIMI, per a reformar bany i cuina 
al carrer Doctor Fleming, 12 2n.2a. (556/2016) 

24. Comunicació presentada per SÍLVIA OLIVA MILENA, per a reformar la cuina i  
instal·lar parquet al carrer Pare Garí, 43 2n.2a. (557/2016) 

25. Comunicació presentada per NÚRIA OFERIL COLL, per a a canviar banyera per 
plat de dutxa al passeig del Carme, 28-29 escala B 3r.1a. (558/2016) 
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26. Comunicació presentada per ANONIO JIMÉNEZ LÓPEZ, per a reformar la cuina 
al carrer Josep Coroleu, 130 2n.2a. (559/2016) 

27. Comunicació presentada per CRISTINA MARIN HIDALGO, per a reformar bany i 
cuina al carrer Roger de Flor, 12 4t. 1a. (560/2016) 

28. Comunicació presentada per ANNA SIMAL MOTA, per a reformar lavabo a 
l’avinguda de Cubelles, 26 2n. 2a. (567/2016) 

29. Comunicació presentada per SEBASTINA URRETA PEÑA, per a reformar bany 
i cuina a l’avinguda Garraf, 52 àtic 3a. (566/2016) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable presentada per FRANCISCO JAVIER SOLER ORTIZ, 

per instal·lar una activitat de venda de fusteria d’alumini al carrer Santa Eulàlia, 
15. (exp. act 239/16) 

2. Declaració responsable presentada per REFRIDO INSTALACIONES, SL, per 
instal·lar una oficina immobiliària al carrer Llibertat, 55, bxs.2. (exp. act 229/16)  

3. Declaració responsable presentada per JAVIER CARBONELL LOPEZ, per 
instal·lar una activitat de tatuatges i piercings al carrer del Greco, 23. (exp. act 
227/16 

4. Declaració responsable presentada per OBRES CLAVE, SA, per instal·lar una 
oficina al carrer de l’Havana, 45. (exp. act 324/16)  

5. Declaració responsable presentada per DOLORES MARIN GÓMEZ, per 
instal·lar una perruqueria a l’avinguda de Francesc Macià, 61. (exp. act 231/16)  

 
LPCAA 
 
1. Comunicació prèvia presentada per MARIA NIEVES DOMENECH PEREZ per 

canviar de nom una bugaderia a la plaça Catalunya, 10, bxs. esq. (exp. act 
232/2016)  

 
REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per RAMON PUEYO MARGALEF, per instal·lar 

un bar, al carrer de Sant Gervasi, 82, bxs. (exp. act 186/16) 
 

 
 

URGÈNCIES 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

29. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA MUNICIPAL A SITBACK PRODUCCIONS, SL, PER A 
L’ACAMPADA AMB PISCINA COM A ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA AL 
“VIDA FESTIVAL 2016”, SITUADA A LA RAMBLA SANT  JORDI, COMPLEX 
MUNICIPAL FUTBOL. EXP. NÚM. 000240/2016-ACT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

“PRIMER. Aprovar el Pla d’Autoprotecció prèviament validat pel Servei de Protecció 
Civil de l’Ajuntament per a l’acampada vinculada al Vida Festival al complex esportiu 
del camp de futbol, rbla. Sant Jordi. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal a SITBACK PRODUCCIONS, SL per a 
l’acampada amb piscina (capacitat 12 persones) els dies 30 de juny al 3 de juliol de 
2016, com a activitat complementària vinculada al VIDA FESTIVAL 2016, al complex 
del Camp de Futbol, rambla de Sant Jordi, d’aquest municipi, com esdeveniment 
cultural integrat dins de la programació d’actes de les festes de Sant Pere 2016, de 
conformitat amb el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per 
Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i 
activitats recreatives realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: rbla. de Sant Jordi (complex esportiu del camp de futbol). 
- Dates:  30 de juny, 1,2,3 de juliol. 
- Aforament limitat a: 1081 persones. 
 
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del complex del camp de futbol, rambla 
de Sant Jordi, per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient. 
 
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 

• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 
requisits establerts pel decret 112/2010. 

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

• No es podrà disposar de música ni d’elements amplificadors. 
• Certificat emès per tècnic competent o empresa instal.ladora de l’estabilitat i 

solidesa de la carpa. 
• Cal disposar del Pla de seguretat i emergències. 
• Compliment de l’Ordenança de soroll i vibracions. 
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• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació 
elèctrica. 

• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
• Declaració responsable sanitàries presentades al departament de salut de 

l’Ajuntament. 
• Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 

 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb indicació dels 
recursos que són escaients. 
 
SISÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. 
 
SETÈ. 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.” 
 
 
30. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE LA 

LLICÈNCIA MUNICIPAL A SITBACK PRODUCCIONS, SL, PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL VIDA FESTIVAL 2016, FESTIVAL DE MÚSICA,  A LA 
MASIA EN CABANYES. EXP. NÚM. 000241/2016-ACT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Informar favorablement les modificacions del pla d’autoprotecció presentat 
per SITBACK PRODUCCIONS, SL, i introduït a la Plataforma Digital Hermes. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal a SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a la 
celebració del festival de música VIDA FESTIVAL 2016, a la zona exterior de la Masia 
Cabanyes d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la 
programació d’actes de les festes de Sant Pere 2016, de conformitat amb el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31 
d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives 
realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
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- Lloc de realització: zona exterior de la Masia Cabanyes. 
- Dates: 30 de juny, 1,2,3 de juliol de 2016. 
- Horari: de 17h. a les 5 hores la música i fins les 6 hores tancament del recinte. 
- Aforament limitat a: 10000 persones. 
 
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona exterior de la Masia en 
Cabanyes per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com les 
condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival. 
 
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent, 
 

- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits  
establerts pel decret 112/2010. 

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti 
el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes, 
documentació que sigui necessària. 

- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 
solidesa dels escenaris. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació 
elèctrica. 

- Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaracions responsables sanitàries sanitàries presentades al servei de salut 

de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL. 
 
SISÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. 
 
SETÈ. 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 
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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.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.45 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Josep Gomariz Meseguer 
 

 


