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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 09 DE JULIOL DE 2019 
 
Acta núm. 22 
 
Assistents: 

OLGA ARNAU SANABRA 
JORDI MEDINA ALSINA 
F.XAVIER SERRA ALBET 
ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS 
CONXI MARTINEZ SÁNCHEZ 
M. MERCÈ MATEO OLIVARES 

   
           SECRETARI ACCIDENTAL 
 TOMÁS BONILLA NUÑEZ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ  (Comunicació), la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor ERC) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 

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

DIA 02 DE JULIOL DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 02 de juliol de 
2019 
 
2. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. APROVAR  LA SEGONA PRÒRROGA DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000019/2016-
CONT. 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa 
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ AGI) amb CIF G-60729084, 
corresponent al servei d’execució del Projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament de Vilanova 
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i la Geltrú pel període de l’1 d’octubre de 2019 fins al 31 de juliol de 2020), per un import  
total de 17.390€ (DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS), exempts d’IVA. 
 
La despesa prevista pel 2019 serà de 5.217€ (CINC MIL DOS-CENTS DISSET EUROS), 
exempts d’IVA. La despesa prevista pel 2020 serà de 12.173€ (DOTZE MIL CENT 
SETANTA-TRES EUROS), exempts d’IVA. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària l’aplicació pressupostària 35.2311.2279902 del 
pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin al durada del contracte.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL 
(FUNDACIÓ AGI), i publicar al Registre Públic de Contractes. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
3. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. APROVAR  LA SEGONA PRÒRROGA DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS A L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR 
BALAGUER.  NÚM. EXP. 000010/2016-CONT. 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa ARC 
GESTIÓ CULTURAL, SL amb CIF B-66069014, el contracte del servei d’atenció al públic 
i serveis complementaris a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per un 
període d’1 any (del 18 d’octubre de 2019 al 17 d’octubre de 2020, per un import anual 
total de 90.586,80 € de base imposable i 19.023,23 € corresponents a un 21% d’IVA, 
que fan un total de 109.610,03 € (CENT NOU MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària l’aplicació pressupostària 333.22710 del 
pressupost vigent de l’OAPVB 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 aquest acord a l’empresa ARC GESTIÓ CULTURAL, SL i publicar al 
Registre Públic de Contractes. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
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4. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LA ROBA D’UNIFORMITAT DE LA 
POLICIA LOCAL. NÚM. EXP. 000011/2019-CONT. 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a SATARA SEGURIDAD, S.L., NIF B98001282, el contracte de  
subministrament  de la roba d’uniformitat de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, per 
un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes anuals i amb un import màxim 
de base de licitació de 99.200,- €, més 20.832,- € , corresponent al 21% d’IVA, que fan 
un total de 120.032 € (CENT VINT MIL AMB TRENTA-DOS EUROS), pels 2 anys de 
durada del contracte. 
 
L’import adjudicat serà  en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment 
executats. 
 
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 05.1301.22000 Unitat Administrativa del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 

  
Preu 

unitari 

Polo nou m/c 40,50 € 

Polo nou m/ll 41,00 € 

Funda armilla 
antibales 

116,00 € 

Samarreta tèrmica 14,90 € 

Pantalons estiu 45,00 € 

Pantalons hivern 46,00 € 

Pantalons estiu moto 57,00 € 

Pantalons estiu hivern 58,00 € 

Folre 22,50 € 

Sabates 72,00 € 

Bambes 79,90 € 

Botes mitja canya 87,00 € 

guants antitall 21,00 € 

guants moto estiu 27,00 € 

guants moto hivern  32,00 € 
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econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte 
es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
La quantitat prevista pel pressupost del 2019 serà de 60.016,- € (IVA inclòs). 
La quantitat prevista pel pressupost del 2020 serà de 60.016,- € (IVA inclòs). 
 
TERCER.- Excloure del procés de licitació a Paco Garcia prendas y artículos de 
uniformidad, S.A.   
 
QUART.- Notificar l’adjudicació a SATARA SEGURIDAD, S.L., i a la resta de licitadors i 
assenyalar que d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del 
mateix s'haurà de produir en el termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació 
d’adjudicació als licitadors. 
 
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 32 del Plec 
de Clàusules Administratives particulars, el cap de Servei de Seguretat i Protecció 
Ciutadana, Sr. Dionís Ginés Parrilla. 
 
SITÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
VUITÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
5. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS 

PER L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC PER LA FESTA MAJOR DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000022/2019-CONT 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar el contracte del serveis per l’espectacle pirotècnic de la Festa Major 
de Vilanova i la Geltrú a PIROTECNIA ZARAGONA, S.A., NIF A50028398, per import de 
17.500€ de base imposable i 3.675,00€ corresponents al 21% d’IVA que fan un total de 
21.175,00€ (VINT-I-UN MIL CENT SETANTA-CINC EUROS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3380.2260904 (Cultura populars i tradicional)  
del pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es subordina a 
l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora perquè formalitzi el contracte en 
el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte. 
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QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i comunicar la 
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 30 del Plec de 
clàusules administratives particulars,  a la Cap del Servei de Cultura 
 

SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.”. 
 
6. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DEL 
CONJUNT MODULAR DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000028/2019-CONT 

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

ACORDS  
 
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de contractació  
mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del subministrament mitjançant lloguer del 
conjunt modular de la prefectura de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, pel període  
d’un 1 any, prorrogable per 1 any més. 
 
Segon.- Convidar a l’empresa ALCO RENTAL SERVICES, S.L.U., amb CIF B-66971276 

a presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o disminuir el 
pressupost base de licitació anual que es fixa en 11.157,02 € més  2.342,98 € d’IVA al 
21% que fan un total de 13.500,00 € (TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS). 
 
La quantitat prevista pel 2019 serà de 6.298,26,- €  
La quantitat prevista pel 2020 serà de 7.201,74,- €  
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 05.1320.2219900 Manteniment i 
subministrament,  del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.”. 
 
7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 186/19 DE 17/6/19, 

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 17/2018 M1, INTERPOSAT 
PER GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA I GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, 
CONTRA LA PRETENSIÓ D’ANUL·LAR EXERCIDA PER NATURGY IBERIA, 
SA CONTRA LA INACTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ EN RELACIÓ AMB ELS INFORMES DE L’ARTICLE 9.4 DE LA LLEI 
24/2015, EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL DE DIVERSOS 
CLIENTS. NÚM. EXP. 51/2018/ESEC 



 
 

6 
 
 
 
 

 

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

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat núm.17/2018 M1 
 
Núm. i data sentència:  Sentència núm. 186/2019 de 17 de juny de 2019 
 
Part actora:    GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA I GAS NATURAL 
SERVICIOS    SDG, SA 
 
Part demandada:   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrats:    J. M. B.  
 
Objecte del procediment:  Pretensió d’anul·lar exercida a nom de Naturgy Iberia SA 

contra la inactivitat de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en relació amb els informes de l’article 9.4 de la Llei 
24/2015, en relació a la situació d’exclusió social de 
diversos clients. 

 
Decisió :    DESESTIMACIÓ DE LES CAUSES D’INADMISSIBILITAT 
    AL·LEGADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA  
    GELTRÚ 

- Es declara acabat el procediment per satisfacció extra 
 processal 

- Es desestima la demanda pel que fa al contingut dels     
informes sol·licitats 

    - No hi ha expressa imposició de costes 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma, contra ella  es pot 

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

conforme.”. 
 
8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 130/2019 DE 

12/6/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 278/2018 F, INTERPOSAT 
PER CARAD COMUNIDAD DE BIENES, CONTRA UNA DESESTIMACIÓ PER 
SILENCI ADMINISTRATIU DEL RECURS DE REPOSICIÓ PER PART DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE SOL·LICITUD DE 
DEVOLUCIÓ I RECTIFICACIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DAVANT L’IIVTNU 
AU-202025415 D’IMPORT 2564.64 EUROS. NÚM. EXP. 155/2018/ESEC 

 
“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
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Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE 
BARCELONA. 

 
Núm. procediment:   Abreujat núm. 278/2018 F 
 
Núm. i data sentència:  Sentència núm. 130/2019 de 12 de juny de 2019 
 
Part actora:    CARAD COMUNIDAD DE BIENES 
 
Part demandada:   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrats:    M. A. F. 
 
Objecte del procediment:  Desestimació per silenci administratiu del recurs de 

reposició per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
de sol·licitud de devolució i rectificació d’ingressos 
indeguts davant l’IIVTNU AU-202025415, d’import 2564.64 
euros. 

 
Decisió :    INADMISSIÓ DEL RECURS 

- Cada part sufragarà les seves pròpies costes i les    
comunes, seran per meitat 

    
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma, contra ella  es pot 

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

i conforme.”. 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA RBLA. PRINCIPAL CANTONADA C. SANT 
JOAN, EL DIA 13 DE FEBRER DE 2017.  IMPORT 9471.61 EUROS.  NÚM. EXP. 
000095/2017-REC 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per l’advocat J.M. S. C. I, en 
representació de la senyora amb DNI XXXXXX, contra la resolució de data 26 de febrer 
de 2019. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PUJAR AL BUS A 
L’AVDA ROCACRESPA, EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT 1590 
EUROS.   NÚM. EXP. 000020/2019-REC 

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

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 0023 HLV, CAUSATS PER LA GRUA MUNICIPAL AL C. PALLARS, 
EL DIA 30 DE GENER DE 2019.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 
000049/2019-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 6442 DMD A CAUSA DE LA GRUA MUNICIPAL A LA RDA. EUROPA, 
EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. 
EXP. 000050/2019-REC 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU 
VEHICLE A CAUSA DEL QUITRÀ, A LA PL. DEL MERCAT, EL DIA 19 DE 
MARÇ DE 2019. IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000066/2019-
REC 

 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
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SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER LA 
REVOCACIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE GUAL 4903 P, AL PTGE. JOAQUIM 
BLUME, EL DIA 10 D’ABRIL DE 2019.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR. 
NÚM. EXP. 000076/2019-REC 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per MOTOR MUNICH, SAU contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.  
 
15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA 
RBLA. DEL CASTELL CANTONADA C. PROVIDÈNCIA, EL DIA 29 D’ABRIL DE 
2019. IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000084/2019-REC 

 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
16. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL CARRER PER LA 
MALA COL·LOCACIÓ D’UNES TANQUES D’OBRA, EL DIA 21 DE MAIG DE 
2018.  IMPORT 1800 EUROS.  NÚM. EXP. 000094/2018-REC 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
17. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/20.  NÚM. EXP. 66/2019-eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/20 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/20 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
18. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDESSA QUE ACORDA LA 

DISPOSICIÓ DE L’ÌMPORT DE 40.000€ EN FORMA DE PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR. NÚM. EXP. 642/2019/EAJT 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldessa número 
3642.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER L. R. M., PER A  
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+2PP  A C. MIGUEL DE CERVANTES,    5. NÚM. EXP.: 
000300/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  L. R. M., per a  
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP, a C. MIGUEL DE CERVANTES,    5, (Exp.000300/2019-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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2. Tenint en compte l’estudi de detall de l’habitatge al carrer Miguel de Cervantes, 
núm. 5, aprovat definitivament en data de 3 de desembre de 2018, i les prescripcions 
marcades per la Comissió del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de 
Vilanova i la Geltrú, dels dies 20 de gener de 2016 i 10 d’octubre de 2017, en relació a 
les obres de reforma i ampliació de l’edifici esmentat, s’informa favorablement la llicència 
sol·licitada amb els següents condicionants: 

 . No es podran folra de fusta les façanes laterals (mitgeres dels edificis colindants), 
aquests hauran de tenir un acabat d’arrebossat i pintat. 

a. Tots els materials i colors d’acabat de façana principal, inclosos paraments que es 
mantenen de planta baixa, així com els nous paraments de la remunta, totes les fusteries 
i serralleries, i el tractament de les mitgeres, hauran de ser consensuats en visita d’obra 
conjunta amb la direcció facultativa i els tècnics municipals del servei de llicències 
urbanístiques. En compliment de l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la 
Geltrú, s’hauran d’identificar els colors originals de la façana (parament i fusteria) per tal 
de valorar la utilització d’aquests o d’altres per tal de garantir la seva integració a l’entorn 
urbà existent. 

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

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

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

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

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

5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètica de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 
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6. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

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

8. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. 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. 

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

15. 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.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A. L. D. G., PER 
A  REFORMAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB 
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL  A C. TARRAGONA,   39 NÚM. EXP.: 
000443/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. L. D. G., per a  
REFORMAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB AFECTACIÓ 
ESTRUCTURAL, a C. TARRAGONA,   39, (Exp.000443/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres cal aportar còpia del projecte i de l’assumeix visat pel 
corresponent Col·legi Professional. 

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

3. 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. 
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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 reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. P. F., PER A  
CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE  A C. FASSINA,   12 BX IZ. NÚM. EXP.: 
000555/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. P. F., per a  CANVI D'ÚS 
DE LOCAL A HABITATGE, a C. FASSINA,   12 BX IZ, (Exp.000555/2019-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

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

3. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

4. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 
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5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. N. G., PER A  
LEGALITZAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EXISTENT, FER 
REFORMA INTERIOR I LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA  A C. DALLA,   11. 
NÚM. EXP.: 000605/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. N. G., per a  LEGALITZAR 
UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EXISTENT, FER REFORMA INTERIOR I LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA, a C. DALLA,   11, (Exp.000605/2019-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Vist que la construcció, segons les dades obrants als arxius municipals es anterior 
al 1978. 

2. Vist que l’arquitecte autor del projecte de legalització, certifica al mateix expedient, 
que l’habitatge reuneix els requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges, 
com a habitatge usat. 
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3. Vist que la edificació acompleix els paràmetres urbanístics de la zona i per tan 
s’acull a la transitòria primera del pla parcial “Sector Fondo Somella”. 

4. Sobre les aigües residuals i pluvials: 

a. La xarxa de clavegueram del Sector és totalment separativa. És per tant obligat 
que la xarxa de recollida d’aigües sigui totalment separativa en l’interior de 
cadascuna de les parcel·les. 
b. No es permet la utilització de fosses sèptiques ni pous morts per a l’eliminació de 
les aigües brutes de la parcel·la. 
c. Està totalment prohibit connectar a l’escomesa d’aigües residuals cap canal ni 
baixant d’aigües pluvials. 
d. Les aigües pluvials de les parcel·les s’evacuaran per escorrentia superficial fins al 
carrer. En tota parcel·la, el punt més baix de la qual estigui per sobre d’algun dels carrers 
amb els que limiti, s’evacuarà superficialment les aigües pluvials al carrer. 
 
5. Tal com estableix la Disposició Transitòria Primera del Pla Parcial: 

e. Quan les edificacions existents amb anterioritat a l’aprovació inicial del present Pla 
Parcial, àdhuc les que no disposin de llicència municipal, no s’ajustin a les condicions 
d’altura mínima, nombre de plantes, ocupació de parcel·la, separació de l’edificació als 
límits de parcel·la, i edificabilitat màxima, no es consideraran com a fora d’ordenació, 
sinó com edificis amb volum disconforme. 
f. Els volums disconformes hauran de ser enderrocats o adaptats a les presents 
ordenances com a condició prèvia de llicència d’obres quan es vulgui ampliar el sostre 
edificat dintre de la parcel·la, dins els límits de subzona que li correspongui. 
g. Pels casos de les parcel·les disconformes per sobre edificació (excés 
d’edificabilitat per sobre l’atribució que li correspongui per subzona), el sostre sobre 
edificat en cap cas és consolidable com a sostre edificable propi de la parcel·la. 
 
6. En cas de voluntat de parcel·lar el solar posteriorment a la legalització de 
l’edificació existent caldrà tenir en compte les ordenances d’aplicació a cada zona, no 
podent-se deixar cap part de l’edificació existent en situació de volum disconforme. 

7. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

8. La present legalització només és a efectes urbanístics i el seu objecte és el de 
analitzar  el compliment dels paràmetres establerts en el Pla Parcial, així com tenir un 
fons documental de les edificacions existents en el sector. 

9. Es recorda que és necessari que el contribuent acrediti la superfície a efectes de 
cadastre i per tant que complimenti el corresponent model 902-S (902 Simplificat, per 
habitatges unifamiliars). Aquest imprès es pot comprar a caixa o a hisenda. Per a la 
tramitació del model 902 serà necessària una còpia de la mateixa documentació que es 
presenta per a la legalització i l’imprès complimentat. Cal precisar que la declaració a 
efectes de cadastre ha de ser un tràmit independent a l’estimació o desestimació de la 
legalització, és a dir, igualment s’ha de presentar el model 902. 
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10. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i 
visat pel col·legi professional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER L. R. M., PER A  
ENDERROCAR PARCIALMENT L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
PSOT+PB+1PP+PCOB MANTENINT LA FAÇANA  A C. MIGUEL DE 
CERVANTES,    5. NÚM. EXP.: 000774/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  L. R. M., per a  
ENDERROCAR PARCIALMENT L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
PSOT+PB+1PP+PCOB MANTENINT LA FAÇANA, a C. MIGUEL DE CERVANTES,    5, 
(Exp.000774/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A. G. G., PER A  
ENDERROCAR EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB I CONSTRUIR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO, AMB 3 
HABITATGES  A C. BARCELONA,    9. NÚM. EXP.: 001394/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. G. G., per a  
ENDERROCAR EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB I CONSTRUIR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCO, AMB 3 HABITATGES, a C. 
BARCELONA,    9, (Exp.001394/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord 



 
 

27 
 
 
 
 



 
 

28 
 
 
 
 

 



 
 

29 
 
 
 
 

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

3. La instal3lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 

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

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

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

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

6. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes.  

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

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

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

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

11. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

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

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

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

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

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

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

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

18. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
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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25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. D190709  

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. PL. DE LA VILA, 10, per a arranjar les 
patologies estructurals i de les façanes d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, a la 
Pl. de la Vila, 10 (000922/2018-OBR) 

2. Id. per COM. PROP. PL. DE LA VILA, 9, per a arranjar la façana principal i les 
esquerdes interiors de l’edifici entre mitgeres, a la Pl. de la Vila, 9 (000636/2019-
OBR) 

3. Id. per METEORIT, CB, per a arranjar i rehabilitar la façana de l’edifici dins de 
l’ordenança cromàtica de colors, al C. de la Lluna, 5 (000709/2019-OBR) 

4. Id. per A. O. S., per a fer una modificació estructural del sostre de la planta primera, 
al C. Merce, 7 01 (000734/2019-OBR) 

5. Id. per CAL JENARO, CB, per a arranjar el balcó de l’edifici del catàleg, al C. Sant 
Joan, 18 (000743/2019-OBR) 

6. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per a obrir rasa, reposició de rasa 
i estesa de línia subterrània de mitja tensió de 314M, al Ptge. De l’india, C. Dr. 
Fleming i C. Recreo (000593/2019-OBR).”. 

26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
CP190709 

“OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per PROMOCIONS VILANOVSA, SA, per la primera 

ocupació de la construcció d’una casa unifamiliar adossada, al C. Molí de Vent, 12 
(000789/2019-OBR) 

Obres menors 

1. Comunicació presentada per COM. PROP. C. CASTELLET, 16, per a reformar la 
façana de l’edifici segons informe de l’ITE, al C. Castellet, 16 (000399/2019-OBR) 
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2.  Id. per M. I. M. C., per a arranjar la façana i pintar el balcó de l’habitatge i reformar 
el bany, al C. Rossinyol, 24 (000551/2019-OBR) 

3. Id. per COM. PROP. PL. FABRICA NOVA, 12 ESC 1, per a impermeabilitzar la 
terrassa de l’edifici, a la Pl. Fabrica Nova, 12 Esc. 1 (000645/2019-OBR) 

4. Id. per F. J. A.  M., per a repicar i formar una nova rampa de formigó al vestíbul, al. 
C. Sínia de les Vaques, 1 Bxs 01 (000647/2019-OBR) 

5. Id. per C. R. R., per arranjar i pintar la façana de l’edifici, al c. Lleida, 6 
(000694/2019-OBR) 

6. Id. per C. A. M., per a impermeabilitzar la coberta i fer fals sostre al habitatge, al C. 
Fossar Vell, 13 (000696/2019-OBR) 

7. Id. per M. P. V., per a col·locar rètol en la façana del local destinat a restauració, a 
la Rbla. de la Pau, 6 (000698/2019-OBR) 

8. Id. per SOFIN 2013, SL, per a netejar i pintar el local, al C. Caputxins, 35 
(000699/2019-OBR) 

9. Id. per COM. PROP. PL. ADARRÓ, 4, per a pintar escala, parets i sostres de l’edifici 
a la Pl. Adarró, 4 (000700/2019-OBR) 

10. Id. per F. C. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Josep Coroleu, 130 
04 01 (000701/2019-OBR) 

11. Id. per ZARA ESPAÑA, SA, per a reforma puntual i canvi de il·luminació del local 
comercial, a la Rbla. Principal, 88 (000704/2019-OBR) 

12. Id. per M. A. S., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Alexandre de 
Cabanyes, 26-32 Esc. B 01 01 (000705/2019-OBR) 

13. Id. per A. S. A., per a canviar banyera per plat de dutxa, al Ptge. Torre del Vallès, 6 
A (000706/2019-OBR) 

14. Id. per METEORIT CB, per a pintar façana de l’edifici, a la Rbla. Salvador Samà, 72 
(000707/2019-OBR) 

15. Id. per METEORIT CB, per a arranjar claveguera interior, a la Rbla. Salvador Samà, 
72 (000708/2019-OBR) 

16. Id. per A. C. LL., per a arranjar cantells i sostre dels balcons de la façana, al C. de 
l’Aigua, 130 (000711/2019-OBR) 
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17. Id. per COM. PROP. C. DR. FLEMING, 39, per a arranjar els forjats dels balcons 
dels pisos 1er 2ona i 2on 2ona, al C. Dr. Fleming, 39 (000712/2019-OBR) 

18. Id. per L. J. S., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Menéndez Pelayo, 21 01 
02 (000718/2019-OBR) 

19. Id. per L. P. M., per a canviar el paviment de l’habitatge, al C. Tigre, 35 01 (000719-
OBR) 

20. Id. per COM. PROP. C. PELEGRI BALLESTER, 18, per a arranjar elements de la 
façana de l’edifici, al C. Pelegri Ballester, 18 (000721/2019-OBR).”. 

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
27. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

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

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació comença per  L, K. V.  i finalitza per C.M., A. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Tomás Bonilla Nuñez 
 
 


