
 
 

1 
 
 
 
 

 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 27 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
 
Acta núm. 44 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS  
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIA 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI ACCIDENTAL 
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació),                    
la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor ERC), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE 

NOVEMBRE DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 20 de 
novembre de 2018. 
 
2. PATRIMONI. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE DATA 

04/09/2018  D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’ÚS A 
FAVOR DEL CONSORCI VNG EIXAMPLE NORD, PER UBICAR OFICINES A 
LA PLANTA BAIXA (76M2) DE LA FINCA SITUADA A LA RBLA. DE LA PAU, 
48 (CAN PAHISSA). NÚM. EXP. 185/2018/EPAT 

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



 
 

2 
 
 
 
 

“ACORD 
 
PRIMER. Modificar l’acord de la Junta de Govern Local  de data 4 de setembre de 2018 
pel qual es cedeix l’ús de part de dependències municipals a Can Pahissa,  en el 
sentit  que les condicions en què s’autoritza l’ús provisional de 76 m2 en planta baixa de 
l’edifici de propietat municipal situat a la Rambla de la Pau 48 de Vilanova i la Geltrú a 
favor del Consorci VNG Eixample Nord, amb la distribució de dependències que consten 
al plànol annex, són les següents: 
  
1.- L’assegurança de responsabilitat civil de riscos i possibles danys a tercers 
comprendrà el conjunt de l’edifici de can Pahïssa i serà contractada per l’ajuntament, 
atès que operativament les companyies d’assegurances no asseguren exclusivament la 
part interior de dependències que no tenen, ni tècnica ni funcionalment ni jurídicament, 
una autonomia i accessos independents i diferenciats, sinó que formen part 
indissociable d’un mateix edifici, amb elements i instal·lacions comuns, i que l’edifici està 
catalogat en el seu conjunt, com a element a tenir en compte a l’hora d’assegurar-lo. Tot 
això  sens perjudici dels eventuals riscos que el Consorci consideri necessari assegurar. 
 
2.- Els costos de manteniment i consums per subministres i serveis al conjunt de l’edifici, 
de propietat municipal en el seu conjunt, aniran a càrrec de  l’ajuntament al resultar 
tècnicament difícil i complicat diferenciar-les en el conjunt de l’edifici i al tractar-se d’una 
autorització d’ús gratuïta a favor d’un Consorci en el que participarà majoritàriament 
l’ajuntament, al qual quedarà institucionalment adscrit, i del qual l’altre soci, és també 
una entitat pública que ja ha anticipat  l’import de la inversió de les obres d’adequació 
de les dependències municipals amb un màxim de 20.000 euros, que queda en benefici 
de la propietat i sense repercussió a l’ajuntament de cost per aquest avançament 
financer. 
 
3.- L’autorització d’ús es preveu pel temps necessari per l’acompliment de les raons 
d’interès públic inherents a l’activitat del Consorci VNG Eixample Nord, sens perjudici 
dels posteriors acords que, si s’escau, puguin adoptar-se en el si del Consorci per part 
dels ens consorciats, en quant a la seu física de les dependències del Consorci. 
 
4.- La cessió de l’ús d’aquestes dependències per part de l’ajuntament al Consorci, amb 
els serveis i subministraments que comporten, s’imputaran com a aportació de 
l’ajuntament en el moment en què el Consorci procedeixi al repartiment d’actius i passius 
en el marc de la seva dissolució i liquidació.  
 
5:- Per raons de racionalitat funcional el Consorci podrà utilitzar els serveis tecnològics 
i ofimàtics comuns existents a l’equipament, que en aquest moment son: telefonia i 
dades, fotocopiadora i manteniment d’equips informàtics. 
 
6. Resten vigents la resta de condicions previstes inicialment que no contravinguin les 
contingudes en el present acord. 
  
SEGON. Notificar el present acord al Consorci VNG Eixample Nord, a l’Incasòl, al 
departament de Projectes i Obres, Patrimoni i al servei de Participació Ciutadana.”. 
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3. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 038/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques per a la contractació de serveis d’atenció a les 
persones sense llar del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
d’acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP,  per un període de dos anys, amb la 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, amb un pressupost base de 
licitació de 73.839,40 €, més 15.506,27 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total 
de 89.345,67 € (VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec l’aplicació pressupostària 35.2313.2269900 Accions socials o la que s’habiliti 
del pressupost 2019, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el DOUE i  en el perfil del contractant.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE MICROSOFT 
ONLINE. NÚM. EXP. 000041/2018-CONT.  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la contractació del subministrament  de llicències de Microsoft mitjançant 
subscripció Online. 
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SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP 
i amb un pressupost base de licitació, formulat segons els preus habituals del mercat i, 
en termes de preus unitaris,  es fixa en la quantia anual de 24.498,00 €, més 5.144,58 
€ , corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 29.642,58 € (VINT-I-NOU MIL SIS-
CENTS QUARANTA-DOS AMB CINQUANTA-VUIT EUROS). 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports unitaris anuals següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 21.9204.221601, Manteniment equips 
informàtics, en un 70% i 21.9204.20601, Renting pla de renovació d’ordinadors, en un 
30%, de l’exercici 2019  i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del 
contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
5. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ALLOTJAMENT, MITJANÇANT 
ESTABLIMENT PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT 
RESIDENCIAL D’URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000040/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la contractació de serveis d’allotjament, mitjançant establiment, per la prestació del 
servei d’acolliment residencial d’urgència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert, d’acord amb els articles 156 a 158 
de la LCSP,  per un període de dos anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un 
any cadascuna d’elles, amb un pressupost base de licitació de DEU MIL TRES-CENTS 
EUROS (10.300,00€), més MIL TRENTA EUROS (1.030,00 €) d’IVA al 10%, que fan un 
total de ONZE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS (11.330,00 €). 
 

Descripció Unitats Preu unitari 
anual màxim  en 
euros sense IVA 

Exchange Online Kiosk 200 15,60 
Exchange Online (pla1) 350 36,00 
Office 365 Enterprise E1 150 54,60 
Ofiice 365 Empresa Premium 5 117,60 
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TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec l’aplicació pressupostària 35.2313.2269900 o la que s’habiliti del pressupost 
2019, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en perfil del contractant.”. 
 
6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
03/07/2018  A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 66.3 DE L ’ORDENANÇA DE CIVISME, PER ACTITUD VANDÀLICA 
PER BOLCAR DOS CONTENIDORS ENMIG DE L’AV. FRANCESC MACIÀ, 
Nº100 EN DATA 19/08/2017. NÚM. EXP. 000782/2017-UES.  

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona 
titular del DNI XXXXXX per haver-se presentat fora de termini. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
28/08/2018 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014 DE 30 OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER 
ÚS FRAUDULENT D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES 
AMB INVALIDESA EN DATA 25/03/2018. NÚM. EXP. 000206/2018-UES.  

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment el recurs presentat per la persona titular del DNI la 
persona titular del DNI XXXXXX.  
  
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 18/05/2018. NÚM. EXP. 
000281/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX, la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.651 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 16.1 I 50.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NO 
CENSAR ELS GOSSOS,  EN DATA 30/11/2017. NÚM. EXP. 000285/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de nou cents 
euros (900 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de mil sis 
cents cinquanta-un euros (1.651 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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. 
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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.”. 
 

10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 13/06/2018. NÚM. EXP. 
000337/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXXXX. 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX, la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA, EN DATA 
25/06/2018. EXP. 000361/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta 
a l’expedient. 
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SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER HAVER REALITZAT LES ACTUACIONS 
PER A REGULARITZAR LA SITUACIÓ DELS SEUS ANIMALS, REQUERIDES 
AL INFORME DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT A LA 
PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 
DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER INCOMPLIMENT DE REQUERIMENT 
DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT SEGONS INFORME DE DATA 
22/12/2018. NÚM. EXP. 000212/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. ORDENAR  l’arxiu de l’expedient sancionador a nom de la persona titular del 
DNI XXXXX.  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 

13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER HAVER REALITZAT LES ACTUACIONS 
PER A REGULARITZAR LA SITUACIÓ DELS SEUS ANIMALS, REQUERIDES 
AL INFORME DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT A LA 
PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 
DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER INCOMPLIMENT DE REQUERIMENT 
DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT SEGONS INFORME DE DATA 
22/12/2018. NÚM. EXP. 000243/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXXXX per no tenir censats tots els gats dels quals és propietari. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres cents 
cinquanta euros (350 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
14. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/38. NÚM. EXP 87/2018-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/37 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/37 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.” 
 
TRESORERIA 
 
15. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 

LES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, DE L’EXERCICI 
2017, DE LES FINQUES AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 0427811CF9602N-
0001JF, 0427804CF9602N-0001RF I  0427805CF9602N-0001DF. NÚM. EXP. 
001073/2018-GES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Desestimar els Recursos de Reposició interposats per A. C. I F. en nom de l’INSTITUT 
CATALÀ DEL SÒL, contra les liquidacions de l’Impost sobre Béns immobles, de 
l’exercici 2017, de les finques amb Referència Cadastral 0427811CF9602N-0001JF, 
0427804CF9602N-0001RF i  0427805CF9602N-0001DF.”. 
 
16. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 

EL DECRET DE DESESTIMACIÓ D’EXEMPCIÓ  DE L’IIVTNU EN RELACIÓ A 
LA TRANSMISSIÓ DE LA FINCA DE LA RONDA IBERICA 208 D, EN DATA 28-
07-2016. NÚM. EXP. 000547/2016-GES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Desestimar el recurs de reposició interposat per A. B. S. en nom de J. M. N. MUÑOZ, 
amb NIF XXXXXX, d’exempció de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, corresponent a la compravenda amb subrogació hipotecaria a favor 
de Budmac Investiments, SL, de la finca situada a la Ronda Ibèrica 208 D, en data 28-
07-2016.”. 
 
17. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 

LES LIQUIDACIONS PROVISIONALS DE L’IIVTNU NÚMEROS 202260684, 
202260686 I 202260687 I ELS ACORDS D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ TRIBUTÀRIA. NÚM. EXP. 000063/2016-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Desestimar el Recurs de Reposició interposat per J. P. G., amb NIF XXXXXX, contra la 
liquidació provisional i l’acord d’imposició de sanció per infracció tributària, de les 
liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
del carrer Agricultura 78, 80 i 82, números 202260684, 202260686 i 202260687, amb 
referència cadastral 0139206CF9604S0001ZP, 0139207CF9604S0001UP i 
0139208CF9604S0001HP, respectivament, transmesos en data 01-06-2015.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
18. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI APROVAT PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL EN DATA 2 D’OCTUBRE DE 2018 AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER ORGANITZAR, EXPOSAR I PROMOURE L’EXPOSICIÓ  
«ENTUSIASME. EL REPTE I L’OBSTINACIÓ EN LA COL·LECCIÓ MACBA». 
NÚM. EXP. 868/2018/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la modificació del conveni aprovat per la Junta de Govern Local en 
data 2 d’octubre de 2018 amb la Diputació de Barcelona per organitzar, exposar i 
promoure l’exposició  «ENTUSIASME. EL REPTE I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA», CONCRETAMENT L’APARTAT TERCER QUEDARÀ 
REDACTAT DE LA SEGÜENT MANERA: 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
• Posar tots els mitjans tècnics, materials i logístics disponibles perquè «Entusiasme. 

El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» pugui ser organitzada i exposada al 
Centre d’Art Contemporani La Sala. Sala de les Voltes. 
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• Assumir, a càrrec del pressupost de l’Oficina de Difusió Artística per a la itinerància 
d’aquesta exposició, mitjançant la contractació de professionals i d’empreses 
especialitzades, i fins a un import màxim de quatre mil quatre-cents quaranta-sis 
euros amb setanta cèntims (4.446,70 €), les despeses corresponents als següents 
conceptes: comissariat específic per a cada municipi (visita a l’espai expositiu, 
reunió amb l’ajuntament, planificació i coorganització de les activitats vinculades 
específiques per a cada municipi), validació comissarial del plànol de l’exposició 
específic per a cada municipi, muntatge, coordinació del muntatge i el transport, 
visita comentada a l’exposició a càrrec del comissari, suport a les activitats 
vinculades, coordinació del servei educatiu d’educació infantil, educació primària i 
adults, honoraris de 5 tallers del servei educatiu d’educació infantil, educació 
primària i adults, material didàctic fungible del servei educatiu d’educació infantil, 
educació primària i adults, honoraris d’una visita per a públic familiar amb materials 
didàctics inclosos. Aquestes despeses se satisfaran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària  G/40103/33410/22791 del pressupost de l’exercici 2018. 

 
• Assumir, a càrrec del pressupost de la Direcció de Comunicació, per a la itinerància 

d’aquesta exposició, les despeses corresponents a: disseny i maquetació dels 
elements de difusió i senyalització (fullets, cartells i altres d'específics), producció 
d'elements de senyalització (cartel·les, banderola i vinils del títol, de la presentació 
institucional, de la presentació del comissari, del servei educatiu, de les activitats 
vinculades i dels crèdits), producció d’elements de comunicació (web, invitació 
electrònica i dossier de premsa). Aquestes despeses tindran un cost aproximat de 
mil sis-cents euros (1.600,00 €). 

 
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Segon.-  El text refós quedarà redactat d’acord amb el conveni que s’adjunta.  
 
Tercer.- Aprovar la publicació la nova fitxa/extracte del conveni, per tal de facilitar la 
publicació de les dades, d’acord amb la nova redacció proposada. 
 
 
Descripció: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER ORGANITZAR, EXPOSAR I 
PROMOURE L’EXPOSICIÓ «ENTUSIASME. EL REPTE I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA» 
 
Data:  
 
Signataris: 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per organitzar, exposar i promoure l’exposició «Entusiasme. El repte i l’obstinació en 
la col·lecció MACBA» al Centre d’Art Contemporani LA SALA. 
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Drets i Obligacions: 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
• Posar tots els mitjans tècnics, materials i logístics disponibles perquè 

«Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» pugui ser 
organitzada i exposada al Centre d’Art Contemporani La Sala. Sala de les Voltes. 

 
• Assumir, a càrrec del pressupost de l’Oficina de Difusió Artística per a la 

itinerància d’aquesta exposició, mitjançant la contractació de professionals i 
d’empreses especialitzades, i fins a un import màxim de quatre mil quatre-cents 
quaranta-sis euros amb setanta cèntims (4.446,70 €), les despeses 
corresponents als següents conceptes: comissariat específic per a cada municipi 
(visita a l’espai expositiu, reunió amb l’ajuntament, planificació i coorganització de 
les activitats vinculades específiques per a cada municipi), validació comissarial 
del plànol de l’exposició específic per a cada municipi, muntatge, coordinació del 
muntatge i el transport, visita comentada a l’exposició a càrrec del comissari, 
suport a les activitats vinculades, coordinació del servei educatiu d’educació 
infantil, educació primària i adults, honoraris de 5 tallers del servei educatiu 
d’educació infantil, educació primària i adults, material didàctic fungible del servei 
educatiu d’educació infantil, educació primària i adults, honoraris d’una visita per 
a públic familiar amb materials didàctics inclosos. Aquestes despeses se 
satisfaran a càrrec de l’aplicació pressupostària  G/40103/33410/22791 del 
pressupost de l’exercici 2018. 

 
• Assumir, a càrrec del pressupost de la Direcció de Comunicació, per a la 

itinerància d’aquesta exposició, les despeses corresponents a: disseny i 
maquetació dels elements de difusió i senyalització (fullets, cartells i altres 
d'específics), producció d'elements de senyalització (cartel·les, banderola i vinils 
del títol, de la presentació institucional, de la presentació del comissari, del servei 
educatiu, de les activitats vinculades i dels crèdits), producció d’elements de 
comunicació (web, invitació electrònica i dossier de premsa). Aquestes despeses 
tindran un cost aproximat de mil sis-cents euros (1.600,00 €). 

 
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 
• Respectar tots els requeriments de condicions generals de préstec de l’exposició 

«Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» que s’adjunten a 
l’Annex I. 

 
• Assumir, a càrrec del seu pressupost, el plànol, el transport, el desmuntatge, el 

monitoratge del servei educatiu (a excepció de les 5 primeres visites de grups 
d’educació infantil, educació primària o adults, i una visita per a grups familiars, 
que aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona), la impressió i distribució dels 
materials de difusió i senyalització (a excepció del fullet del servei educatiu, el 
catàleg, els elements de senyalització i comunicació interns de l’exposició i una 
banderola o similar), i les despeses derivades de l’organització de les activitats 
vinculades (que sobrepassin el suport de 800 euros de la Diputació de 
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Barcelona), de conformitat amb el detall que s’inclou a la clàusula tretzena de 
l’Annex I.  

 
• Aquestes despeses se satisfaran a càrrec de l’aplicació pressupostària  2018 de 

la partida Suport a la Creació (31.3340.2260901). 
 
• Assumir altres despeses que puguin sorgir vinculades a l’activitat objecte del 

conveni. 
 
• En relació a l’organització i a la promoció del servei educatiu, complir totes i 

cadascuna de les indicacions recollides al punt vuitè de l’Annex I; així com també 
seguir al màxim les recomanacions que s’hi fan. 

 
• Promoure al màxim els serveis educatius de l’exposició i les activitats vinculades, 

a partir dels mitjans disponibles, intentant incrementar el nombre de visites/taller 
i activitats vinculades que assumeix la Diputació de Barcelona. 

 
• Fer constar en tota la informació promocional que l’exposició és una producció 

del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de 
Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona en conveni amb el MACBA, 
mitjançant la inclusió dels logotips corresponents. Qualsevol fotografia reproduïda 
amb finalitats publicitàries ha d’anar acompanyada de les següents referències, 
sempre que el MACBA les hagi facilitat: artista, títol de l’obra, data, crèdits del 
propietari, copyright de l'obra i autor de la fotografia. 

 
• Validar tots els elements de difusió i promoció de l’exposició amb la Diputació de 

Barcelona. 
 
• Lliurar al MACBA, amb còpia a la Diputació de Barcelona, el qüestionari sobre les 

característiques i condicions de la sala d’exposició, de conformitat amb el detall 
que s’inclou a la clàusula cinquena de l’Annex I, segons el model que consta a 
l’Annex III d’aquest conveni. 

 
• Lliurar a la Diputació de Barcelona un informe de conformitat amb l’assistència 

prestada, d’acord amb el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
• Lliurar a la Diputació de Barcelona el recull de l’impacte de l’exposició als mitjans 

de comunicació locals i les dades de públic. 
 
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 9 de gener de 2019. 
 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats. 
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SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
–silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents.”. 
 
JUVENTUT 
 
19. APROVAR LES NORMES REGULADORES DELS CONVENIS DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LES ENTITATS 
ORGANITZADORES D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CURS 2018 – 2019. 
NÚM. EXP. 796/2018/ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar les “Normes reguladores dels convenis de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les entitats organitzadores d’activitats extraescolars 
curs 2018-2019” (s’adjunta document). 
 
SEGON. Aprovar la prova pilot durant el curs escolar 2018-2019 amb les AMPAs amb 
un major volum d’alumnat amb diversitat funcional: escola Llebetx, escola Margalló i 
escola El Cim, per poder avaluar-ne l’impacte i els resultats i, en futures edicions, poder 
donar resposta a qualsevol sol·licitud d’infants i adolescents amb diversitat funcional de 
la ciutat. 
 
TERCER. Disposar la seva publicació al Tauler d’Edictes de la corporació i a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.”. 
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20. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS, CURS 2018-2019. NÚM. EXP. 794/2018/ESUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a JAIME FARGAS COLL, NIF 46625647R el contracte del servei 
de realització de tallers de cinema del projecte Re@cciona de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, per un període de 3 anys, per un import anual de  20.000,00 € més  4.200,00 
€ corresponent al 21%  d’IVA  que fan un total de 24.200,00 € (VINT-I-QUATRE MIL 
DOS-CENTS EUROS) 
 
SEGON- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 06.9243.2269902 (despeses gestió cooperació) 
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. 
 
La quantitat prevista pel 2018, en previsió que s’iniciï  el contracte el mes de desembre, 
és de 2.016,66,-€, IVA inclòs. 
 
La quantitat prevista pel 2019 serà de 24.200,-€, IVA inclòs. 
 
La quantitat prevista pel 2020 serà de 24.200,-€, IVA inclòs. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 22.183,34,-€ IVA inclòs. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a JAIME FARGAS COLL. 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. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 31 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, a la Cap de Participació i Cooperació, Sra. 
Griselda Castelló Dalmau. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- 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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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
21. PROJECTES I OBRES. APROVAR L’AVANTPROJECTE  PER AL NOU 

EQUIPAMENT “ESPAI JOVENTUT”. NÚM. EXP. 000079/2018-PUR 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’Avantprojecte per a la “Construcció d’un nou equipament Espai 
Joventut”  de Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Sant Jordi s/n de Vilanova i la Geltrú  
redactat per part de l’arquitecte Miquel Mas i Cardona, i promogut per aquest 
Ajuntament. 
 
Segon .-   SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període d’UN 
MES, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, als efectes que 
es puguin formular les al·legacions oportunes.”. 
 
22. PROJECTES I OBRES. APROVAR L’AVANTPROJECTE DE CASERNA DE LA 

POLICIA LOCAL. NÚM. EXP. 000080/2018-PUR 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’Avantprojecte per a la “Nova Caserna  de la Policia local”  a  
l’avinguda Cubelles  i el carrer Mas d’en Dimas,  de Vilanova i la Geltrú,  redactat per 
part de l’Estudi Hèlix, i promogut per aquest Ajuntament. 
 
Segon .-   SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període d’UN 
MES, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP als efectes que 
es puguin formular les al·legacions oportunes. 
 
Tercer.- Aquest és un acte de tràmit, que no  posa fi a la via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sense perjudici de les al·legacions que es poden fer i que seran 
considerades en la resolució que posi fi al procediment.  
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
Aquest ajuntament  disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova 
i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. “ 
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23. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 A 
FAVOR DE UTE VORACYS-OPSA  PER OBRES INSTAL·LACIÓ GESPA 
ARTIFICIAL AL CAMP ANNEX 2 DE L’ESTADI DE FUTBOL ALUMNES 
OBRERS. NÚM. EXP. 28/2018/EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats el  mes 
d’octubre de 2018, a favor de l’ empresa UTE VORACYS-OPSA ESTADI DE FUTBOL 
ALUMNES OBRERS  amb NIF U67294041  per obres de d’instal·lació de gespa artificial 
al camp annex 2 de l’estadi de futbol Alumnes Obrers, corresponent a la factura nº Ute 
291-0000001 per import de quaranta-un mil tres-cents cinc euros amb noranta-un cèntims 
41.305,91€ (34.137,12€ més 7.168,79€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu  a la partida 50,3420,62200 (Inv. 2017).”.  
 
24. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 A 

FAVOR DE CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,SA  PER OBRES DEL RAM 
DE PALETA PER A L’ADEQUACIÓ DE CAN PAHISSA PER OFICINES 
MUNICIPALS.  NÚM. EXP. 44/2018/EPUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats els  
mesos de setembre, octubre i novembre de 2018, a favor de l’ empresa 
CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,SA    amb NIF A58186693  per les obres del ram 
de paleta per a l’adequació de l’edifici de Can Pahissa per tal d’ubicar oficines municipals, 
corresponent a la factura  nº Emit-41 de 19 de novembre  de 2018, per import de vint mil 
dos-cents quinze euros amb setze cèntims 20.215,16€ (16.706,74€ més 3.508,42 € del 
21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida  41.1500.21201 (Millores 
edificis municipals) del vigent Pressupost Municipal de 2018.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. IMPOSAR UNA SANCIÓ 

DE 1.501,00 EUROS A LA PERSONA TITULAR DEL NIF XXXXXX, COM A 
TITULAR DEL BAR “MILANO II” UBICAT AL C. AIGUA, 11 PER EXERCIR DE 
BAR MUSICAL QUAN LA SEVA AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA ÉS PER 
EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT.  NÚM. EXP.: 000017/2018-
SACT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a R. L.,  amb NIE XXXXXX, com a titular de l’activitat del bar 
restaurant anomenat “MILANO II”,  situat al carrer de l’Aigua, núm. 11, d’aquesta 
localitat, una sanció de 1.501,00 euros, com a responsable de la infracció, pels fets que 
es declaren provats a la present proposta de resolució, concretament l’incompliment 
d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR a R. L.,  amb NIE XXXXXX, com a titular de l’activitat del bar 
restaurant anomenat “MILANO II”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”.  

  
26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. IMPOSAR UNA SANCIÓ 

DE 1.001,00 EUROS A LA PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, COM A 
PROPIETARI DEL BAR  “LA COVA”, UBICAT AL C. CORREU, 25 PER 
INCOMPLIMENT DE L’HORARI MÀXIM DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT. 
NÚM. EXP.: 000020/2018-SACT. 

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

 
“PRIMER.  IMPOSAR al senyor E. O. W. L., amb NIE XXXXXX, com a titular de 
l’activitat de bar que realitza al local  anomenat “LA COVA”,  situat al carrer Correu, 
núm. 25, d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la 
infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR  al senyor E. O. W. L., amb NIE XXXXXX, perquè faci efectiu 
el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”.  
 
27. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. IMPOSAR UNA SANCIÓ 

DE 1.001,00 EUROS A LA SOCIETAT THE GIULIANI’S HOUSE, SCP, COM A 
TITULAR DE L’ACTIVITAT DE BAR, SITUADA A LA RBLA. JOSEP TOMÀS 
VENTOSA, 4,  PER INFRACCIÓ HORÀRIA. NÚM. EXP.: 000021/2018-SACT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a la societat THE GIULANI’S HOUSE, SCP amb NIF 
J6661950-3, com a titular que exerceix l’activitat de Bar al establiment  situat a la 
Rambla Josep Tomás Ventosa, núm. 4, d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 
euros, com a responsable de la infracció, pels fets que es declaren provats a la present 
proposta de resolució, concretament l’incompliment d’horari de tancament de 
l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR a la societat THE GIULANI’S HOUSE, SCP amb NIF 
J6661950-3, com a titular de l’establiment ubicat a la Rambla Josep Tomás Ventosa, 
núm. 4, que exerceix  l’activitat del Bar, perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”.  
 
28. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER PAPIK FUSTERS, SL, PER A LA 
PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA EXP.000332/2016-OBR PER ACABAR LES 
OBRES SEGONS EL PROJECTE PER REHABILITAR L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PB+2PP+PSCO I FER DIVISIÓ HORITZONTAL AMB 3 
HABITATGES I 1 LOCAL, SITUAT A C. PÀDUA,   23. NÚM. EXP.: 001179/2018-
OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER- CONCEDIR la pròrroga de la llicència d’obres Exp. 000332/2016-OBR, 
sol·licitada per PAPIK FUSTERS, SL, per a ACABAR DE REHABILITAR L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PB+2PP+PSCO I FER DIVISIÓ HORITZONTAL AMB 3 
HABITATGES I 1 LOCAL, situat a C. PADUA,   23, (Exp.1179/2018-OBR) d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i administratiu favorables, i amb 
les següents condicions particulars i generals: 
 
1. Aquesta pròrroga s’atorga per un termini de 6 mesos, amb les mateixes condicions 
establertes a la llicència Exp.332/2016-OBR. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
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29. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DEIXAR EN SUSPENS SI 
S’ESCAU, LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. O. C. 
ON DEMANA LLICÈNCIA PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+1PP, SITUAT AL C. CORREU, 67-69. NÚM. EXP.: 
001276/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per M. O. 
C. per a CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, 
situat al carrer Correu, 67-69, situat a C. CORREU,   67, fins a la fins a la resolució 
favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, com a autoritat nacional de 
supervisió civil del Ministeri de Foment, d’acord amb el decret 2261/1986 i amb el Reial 
Decret 297/2013, i de conformitat amb la “Comunicación sobre la nueva tramitación de 
las solicitudes en materia de Servidumbres Aeronàuticas motivada por el cambio en la 
legislación aplicable (Decreto 587/2972 y Real Decreto 297/2013) de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)” 
 
SEGON.- COMUNICAR al sol·licitant que ja s’ha enviat a AESA la sol·licitud de 
servitud aeronàutica. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
30. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR  LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. PETER C., PER 
A  REFORMAR I AMPLIAR UN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP EN UN EDIFICI UNIFAMILIAR DE PB+2PP   A PG. CARME,   16. NÚM. 
EXP.: 000791/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. P. C., per a  REFORMAR 
I AMPLIAR UN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP EN UN EDIFICI 
UNIFAMILIAR DE PB+2PP , a PG. CARME,   16, (Exp.000791/2018-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:   
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2. Vist que les obres s’executen en un conjunt urbanístic, concretament al conjunt 
denominat del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric – Artístic de Vilanova i la 
Geltrú com a “Façanes de Mar” (clau 3b), la proposta ha estat valorada en les 
Comissions de Patrimoni de data 14 de maig i 8 de novembre de 2018, sent aquesta 
proposta valorada positivament, amb condició de que s’han de repetir els acabats de la 
planta primera existent (en quan a colors i materials), fent un acabat senzill i discret. 

3. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte 
visat, així com la còpia visada de l’assumeix de l’arquitecte, arquitecte tècnic, full de 
coordinador de seguretat i salut i programa del control de qualitat. A més cal aportar el 
full d’estadística. Igualment caldrà aportar el justificant del compliment de l’ordenança 
d’estalvi d’aigua i del compliment de l’ordenança reguladora de la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i 
construccions i ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

4. 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”. 

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

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

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

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

6. 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. 

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
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8. 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 ’’ 

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

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

11. 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. 

12. 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. 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 
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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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31. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. L. B., PER A  
REFORMAR I AMPLIAR EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+2PP  A PG. 
RIBES ROGES,   11. NÚM. EXP.: 000948/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. L. B., per a  REFORMAR 
I AMPLIAR EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+2PP, a PG. RIBES ROGES,   11, 
(Exp.000948/2018-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: 
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2. Les plaques solars no es podran instal·lar sobre la nova coberta inclinada, i 
aquestes s’hauran d’integrar per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic. 

3. No es pot desmuntar el forjat dels sostre de la planta pis primer, aquest podrà ser 
objecte d’obres de rehabilitació i millora, però no de substitució. 

4. La pèrgola proposada a façana principal només estarà composada d’un element 
perimetral sense cap més element estructural. 

5. La tanca del carrer o entre veïns tindrà una alçada màxima d’1,80m que es podran 
fer amb material massís fins una cota màxima de 0,90m per damunt de la vorera o del 
terreny i s’acabarà amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust, aquesta haurà de 
ser similar a les ja existents a la zona. 

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

7. 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 a 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 l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

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

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

8. 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. 

9. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis, 
aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
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10. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte 
tècnic. 

11. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

18. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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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32. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER D. G. R., PER A  
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP+PCOB AMB APARCAMENT A LA PB  A C. SANT ONOFRE,    8.  NÚM. 
EXP.: 001034/2018-OBR. 

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

ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  D. G. R., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PCOB AMB 
APARCAMENTE A LA PB, a C. SANT ONOFRE,    8, (Exp.001034/2018-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: 
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament còpia del 
projecte bàsic visat pel corresponent Col·legi professional, així com l’assumeix de 
l’arquitecta igualment visat. 

3. Les plaques s’hauran de col·locar sobre la coberta, en cas que es col·loquin 
sobre el badalot de l’escala, aquesta haurà d’anar plana. 

4. S’haurà de complir amb l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, 
en quan als materials i colors d’acabat de la façana, tant pels paraments com per les 
fusteries exteriors i serralleries. 

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

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

7. 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 l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

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

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

8. 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. 

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

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

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

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

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 
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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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33. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER K. T. R., PER A  
ENDERROCAR UN VOLUM EN PLANTA BAIXA DE 13,60 M2 DE L’EDIFICACIÓ 
SITUADA AL CAMÍ DE MAS TORRAT CORRESPONENT AL POLÍGON 25, 
PARCEL·LA 35 (REF. CADASTRAL 08308A025000350000ZD), EN 
COMPLIMENT DE L’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA 
ALTERADA I L’ORDRE JURÍDIC VULNERAT (EXP.000013/2018-DIS). NÚM. 
EXP.: 001118/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  K. T. R., per a  
ENDERROCAR EL VOLUM EN PLANTA BAIXA DE 13,60 M2 DE L’EDIFICACIÓ, 
situada al SECTOR DE MAS TORRAT, POLÍGON 25, PARCEL·LA 35, amb referència 
cadastral 08308A025000350000ZD (exp.001118/2018-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 finalitzades les obres, caldrà notificar-ho al servei de Disciplina 
Urbanística de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a fi i efecte de procedir a les 
oportunes comprovacions i, si s’escau, arxivar les actuacions de protecció de la 
legalitat urbanística. 

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència”.  
 
34. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. NÚM. EXP. D181127. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. DOCTOR FLEMING, 5, per arranjar 
humitats de diversos pisos de l’edifici plurifamiliar i aixecar vorera per impermeabilitzar, 
al C. Doctor Fleming, 5 (954/2018-OBR) 

2. Id. per  XXXXXX, per fer la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de 
PB+P.ENTRESOL+3PP+PSOC, ampliar dues obertures i arranjar la façana dins de 
l’àmbit de protecció del nucli antic, a la Pl. Lledoners, 3 (1102/2018-OBR) 

3. Id. per XXXXXX, per fer una reparació puntual del revocat de la façana de l’edifici dins 
de l’àmbit de protecció del nucli antic, al C. Fossar Vell, 5 (1285/2018-OBR) 

4. Id. per XXXXXX, per fer connexió interior de gas, al C. Teatre, 62 (1076/2018-OBR) 

5. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 260 M, per fer una 
variant subterrània, amb inici al C. Santa Magdalena, del 2 al 6, al carrer Barcelona, 
del 4 al 56 i fins al carrer Tigre, 2 (1081/2018-OBR) 

6. Id. per XXXXXX, per fer la instal·lació interior del gas, a la Pl. Llarga, 10 (1244/2018-
OBR) 

7. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa per connexió de xarxa 
de BT, a la Rbla. Països Catalans (1301/2018-OBR) 

8. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 1,3 x 0,4 M per fer la connexió de 
gas, al C. Teatre, 62 (1337/2018-OBR) 

9. Denegar la llicència sol·licitada per XXXXXX, per fer un pou per obtenció d’aigua a la 
finca, al Polígon 42,  9 (431/2018-OBR) 
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10. Renuncia de la llicència d’obres per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir 
rasa en calçada de 295m per fer un entroncament de línia subterrània de MT existent per 
el C. mossèn Cots, carrer Sant Pere, Plaça Llarga i carrer Palmerar Baix (693/2018-OBR) 

35. 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. 
NÚM. EXP. C181127. 

 
OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per XXXXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, a la Pl. 
Soler Gustems, 9 1er (1096/2018-OBR) 

2. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 161 C, per arranjar esquerda en la 
façana de l’edifici comunitari, a la Av. Francesc Macià, 161 C (1100/2018-OBR) 

3. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 85, per fer rehabilitació d’elements puntuals 
en la façana posterior de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Josep Coroleu, 85 
(1182/2018-OBR) 

4. Id. per ANDIV MARTORELL, SL, per fer la instal·lació de tubs de ventilació de cuines i 
banys per el pati interior i pintar el pati, al C. Santa Anna, 1 (1188/2018-OBR) 

5. Id. per XXXXXX, per fer la instal·lació interior d’aigua a la cuina de l’habitatge, al C. 
Josep Coroleu, 48 H 04 02 (1193/2018-OBR) 

6. Id. per COM. PROP. AV. CUBELLES, 41, per arranjar i pintar façana de l’edifici 
plurifamiliar, a la Av. Cubelles, 41 (1195/2018-OBR) 

7. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Immaculada Concepció, 6 04 
02 (1197/2018-OBR) 

8. Id. per XXXXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, a la Av. Vilafranca del Penedès, 
22 At. (1201/2018-OBR) 

9. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Av. jaume Balmes, 30 01 04 
(1202/2018-OBR) 

10. Id. per XXXXXX, per reformar bany, cuina i renovar instal·lació elèctrica, al Pg. del 
Carme, 28 )1203/2018-OBR) 

11. Id. per COM. PROP. C. GORNAL, 22, per fer una reparació puntual de la façana de 
l’edifici plurifamiliar, al C. Gornal, 22 (1207/2018-OBR) 
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12. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Sant Pau, 26 (1208/2018-
OBR) 

13. Id. per XXXXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Bruc, 39 04 02 (1210/2018-
OBR) 

14. Id. per XXXXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Lepanto, 64 02 02 (1212/2018-
OBR) 

15. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Rbla. Pirelli, 76 At 02 
(1213/2018-OBR) 

16. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Jordi Puig-La Calle, 5 2D 
(1214/2018-OBR) 

17. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Eduard Toldrà, 5 
(1215/2018-OBR) 

18. Id. per XXXXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, a la Av. Jaume Balmes, 39 01 01 
(1216/2018-OBR) 

19. Id. per COM. PROP. C. ANSELM CLAVE, 52, per fer la instal·lació de xarxes de 
protecció en la façana, al C. Anselm Clavé, 52 (1218/2018-ORB) 

20. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Pere Riudor, 15 Bx 02A 
(1225/2018-OBR) 

21. Id. per XXXXXX, per fer un arranjament puntual a la façana de l’edifici comunitari, al C. 
Lepant, 55 (1226/2018-OBR) 

22. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Albert Vidella i Bloda, 2 
Esc. A At 01 (1228/2018-OBR) 

23. Id. per XXXXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Josep Anton Marques, 6 02 02 
(1229/2018-OBR) 

24. Id. per USA NAILS, SL, per substituir el graó per una rampa practicable i canviar el rètol 
del local comercial, al C. Sant Sebastià, 16 Bxs (1230/2018-OBR) 

25. Id. per XXXXXX, per reformar l’interior de l’habitatge, al C. Doctor Fleming, 13 03 01 
(1234/2018-OBR) 

26. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Magnolies, 10 (1238/2018-
OBR) 
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27. Id. per XXXXXX, reformar cuina i bany, canviar el paviment de l’habitatge, canviar 
fusteria interior i paviments de la terrassa, al C. Recreo, 101 01 02 (1243/2018-OBR) 

28. Id. per XXXXXX, per pavimentar el terra del local, al C. Joan Llaveries, 5 (1245/2018-
OBR) 

29. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa i canviar el parquet de 
l’habitatge, al  C. Roger de Lluria, 1 01 02 (1248/2018-OBR) 

30. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i bany, pintar i canviar el paviment de l’habitatge, a 
la Pl. Lledoners, 1 01 01 (1249/2018-OBR) 

31. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Pl. Cubilot, 3 1B (1251/2018-
OBR) 

32. Id. per XXXXXX per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Lluis de Recanses, 2 04 
03 (1252/2018-OBR) 

33. Id. per XXXXXX, per posar rajoles a un tros del garatge de l’habitatge, al C. Sant 
Cristofol, 30 (1255/2018-OBR) 

34. Id. per XXXXXX, reformar bany i instal·lacions amb canvi de distribució, a la Rbla. 
Principal, 67 03 (1256/2018-OBR) 

35. Id. per XXXXXX, per retirar el fals sostre de la cuina, al C. Taronger, 2 01 03 (1257/2018-
OBR) 

36. Id. per INVERSIONES RAMON BERRIO, SL. Per renovar cuina i bany de l’habitatge, a 
la Rbla. De la Pau, 1 Esc. A 01 03 (1259/2018-OBR) 

37. Id. per XXXXXX, per renovar cuina i bany, a la Rbla. de la Pau, 63 01 04 (1261/2018-
OBR) 

38. Id. per XXXXXX, per pintar les façanes de l’habitatge unifamiliar, a la Av. Collada, 76 
(1262/2018-OBR) 

39. Id. per XXXXXX, per fer una impermeabilització del terrat, a la Rbla. Josep Antoni Vidal, 
11 01 01 (1263/2018-OBR) 

40. Id. per XXXXXX, per canviar les rajoles del bany, al C. Ventura i Roig, 15 (1265/2018-
OBR) 

41. Id. per XXXXXX, per canviar la distribució interior, reformar bany i cuina i pintar 
l’habitatge, al C. roger de Lluria, 1 01 01 (1266/2018-OBR) 
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42. Id. per XXXXXX, per reformar l’interior de l’habitatge sense canvi de distribució, a la 
Rbla. Salvador Samà, 62 05 03 (1275/2018-OBR) 

43. Id. per XXXXXX, per pavimentar el terra del jardí amb formigó, al C. Domenech i 
Montaner, 20 B (1277/2018-OBR) 

44. Id. per XXXXXX, per arranjar façana de l’edifici amb plataforma elevadora, a la Av. 
Francesc Macià, 34-36 (1283/2018-OBR) 

45. Id. per XXXXXX, per col·locar rètol dins del forat arquitectònic, al C. del Gas, 18 Bxs B 
(1287/2018-OBR) 

46. Id. per XXXXXX, per pintar la façana amb plataforma elevadora l’edifici al C. Canàries, 
52 (1289/2018-OBR) 

47. Id. per MOYCAMP, SL, per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Recreo, 53 01 03 
(1290/2018-OBR) 

48. Id. per COM. PROP. C. AIGUA, 152, per instal3lar una xarxa de protecció per la façana, 
al C. de l’Aigua, 152 (1291/2018-OBR) 

49. Id. per XXXXXX, per renovar cuina i bany, al C. Caputxins, 3 01 (1292/2018-OBR) 

50. Id. per XXXXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Estany, 1 04 01 (1295/2018-
OBR) 

51. Id. per XXXXXX, per la prorroga de la comunicació prèvia d’obres, a la Pl. Rajanta, 4 
01 02 (1297/2018-OBR) 

52. Id. per XXXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa a l’habitatge, al c. Albert Virella 
i Bloda, 2-4 B 01 01 (1308/2018-OBR) 

53. Id. per COM. PROP. C. CANARIES, 2-4, per reformar el vestíbul d’accés introduint una 
rampa i eliminar els graons, al C. Canaries, 2-4 (1318/2018-OBR) 

ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una botiga 

de venda de roba, calçat i complements a l’avinguda de Francesc Macià, 167, esca 
A, bxs.4. (274/18-eact) 

 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

activitat de venda de calçat i complements a la rambla Principal, 45. (275/18-eact) 
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3- Declaració responsable d’obertura presentada per TRANSACCIONES 
MARBLAUGRUP, SLU, per instal·lar una oficina gestió immobiliària a la plaça Soler 
i Carbonell, 28, 3-4. (251/18-eact) 

 
4- Declaració responsable d’obertura presentada DISTRIB SELMAR, SL, per instal·lar 

una sabateria al carrer dels Caputxins, 19, bxs. (249/1/-eact) 
 
5- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX per instal·lar una oficina 

de gestió escola d’esport al carrer de la Llibertat, 116. (66/18-eact) 
 
6- Declaració responsable d’obertura presentada per LEADER RETAIL MARKET, SL, 

per instal·lar una oficina d’intermediari comercial a la rambla Exposició, 39-41, bxs. 
2. (246/18-eact) 

 
7- Declaració responsable d’obertura presentada per SERVEIS DE SUPORT A LA 

GESTIÓ, SL, per instal·lar una oficina de consultoria medi ambiental al carrer de 
Josep Llanza, 1-7, 2on. (248/18-eact) 

 
8- Declaració responsable d’obertura presentada per GESSAL NUTRACEUTICALS, 

SL, per instal·lar una oficina de venda online de productes nutricioinals a la rambla 
Salvador Samà, 54-56, bxs.2. (244/18-eact)(local compartit) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
1- Comunicació prèvia d’obertura presentada per ZIO ENGINY SOLUCIONS 

TECNIQUES, SL, per instal·lar un magatzem i muntatge de quadres elèctrics a la 
rambla dels Països Catalans, 18, nau 47. (136/18-eact) 

 
2- Comunicació prèvia d’obertura presentada per 100 POR 100 FITNES Y BELLEZA, 

SL, per instal·lar un gimnàs amb acadèmia d’estètica a l’avinguda de Jaume Balmes, 
23. (250/18-eact) 

 
3- Comunicació prèvia d’obertura presentada per NOUCLIMA, SL, per instal·lar una 

activitat d’instal·lacions de climatització al carrer Puigcerdà, 11. (281/18-eact) 
 
4- Comunicació prèvia de canvi no substancial presentada per GLOBAL CONNECT 

IDIOMES, SL, per canvi de distribució una acadèmia d’idiomes a la rambla Principal, 
7. (228/18-eact) 

 
5- Comunicació prèvia presentada per XXXXXX, per instal·lar un centre de 

desenvolupament infantil i teràpia ocupacional al carrer del Gas, 8. (299/18-eact) 
 
6- Comunicació prèvia presentada per XXXXXX per instal·lar una carnisseria a la plaça 

dels Cotxes, 1-2. (154/15-act) 
 
7- Comunicació prèvia presentada per SKYTEX LOGISTIC, SL per instal·lar un 

magatzem (transport terrestre) al carrer d’Antonio Rubio, 6 B, porta 6. (114/17-act) 
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE NOM 
 
1- Comunicació prèvia presentada per XXXXXX per canviar de nom un bar al carrer de 

Santa Eulàlia, 1. (241/18-eact) 
 
36. SERVEI JURÍDIC – ADMINISTRATIU. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA 

LA PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES PARCEL·LES 
DE L’AVINGUDA EDUARD TOLDRÀ NÚMEROS. 87, 89, 91 I 93. NÚM. EXP. 
43/2018/EURB. 

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

“PRIMER.- Sotmetre a informació pública la proposta de reparcel·lació voluntària de les 
parcel·les de l’Avinguda Eduard Toldrà núms. 87, 89, 91 i 93 de Vilanova i la Geltrú, 
presentada en data 26 de juliol de 2018 (registre d’entrada núm. 2018027391) pel Sr. R. 
F. J., en representació de la promotora i propietària “Iniciatives Macer, S.L.”, mitjançant 
projecte de reparcel·lació i escriptura pública d’agrupació de finques urbanes i 
reparcel·lació voluntària, atorgada per la propietària “Iniciatives Macer, S.L.” i per 
“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, S.A.” (titular d’un dret de superfície sobre la 
finca ubicada als núms. 87-89) en data 3 de juliol de 2018, davant el Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya pertanyent al districte notarial de Vilanova i la Geltrú, Sr. Emilio 
González Bou, núm. de protocol 1435   
 
Aquesta informació pública s’estableix pel termini d’UN (1) MES, de conformitat amb el 
previst a l’article 164.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol).  
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en 
l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 

 
TERCER. Notificar el present acord al Sr. R. F. J , en qualitat d’apoderat solidari nomenat 
pels atorgants segons consta a l’escriptura pública abans ressenyada. 
 
D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta reparcel·lació voluntària s’haurà de 
produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d’informació pública. En 
cas contrari, s’entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu. Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons 
el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha 
d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització 
corresponent.”. 
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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
37. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADOR. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
28/08/2018 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 16.1, PER NO ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT SEGONS INFORME DE DATA 09/01/2018. NÚM. EXP. 
000214/2018-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX per considerar-se l’Acord de data 28/08/2018 ajustat a Dret. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

38. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADOR. ESTIMAR EL RECURS 
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 02/10/2018 A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER HAVER CORREGIT LES 
DEFICIÈNCIES REQUERIDES AL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT SEGONS INFORME DE DATA 01/02/2018. NÚM. EXP. 
000215/2018-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment el recurs presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX, per haver corregit les deficiències requerides al requeriment del Departament 
de Medi Ambient. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TÈRCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha 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. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ  
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
39. APROVAR UNA BESTRETA REINTEGRABLE A L’ORGANISME AUTÒNOM 

LOCAL INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), CIF 
P0800218J. NÚM. EXP. 84/2018/EINT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la concessió d’una bestreta reintegrable per import de 400.000,00€ 
(QUATRE-CENTS MIL EUROS) a favor de l’OAL IMET, CIF P0800218J, per tal que 
aquest organisme pugui fer front als pagaments ineludibles del cap. I del seu Pressupost 
de despeses vigent. 
 
SEGON. Aprovar la disposició, ordenació i transferència de l’import de 400.000,00€ 
corresponent a la concessió de la bestreta de l’apartat PRIMER, que anirà a càrrec de 
l’aplicació de despeses 90.9340.82090 Bestretes organisme dependents del pressupost 
vigent. 
 
TERCER. La bestreta serà reintegrada a l’Ajuntament en el moment que l’OAL IMET 
disposi d’efectiu suficient abans de la liquidació del Pressupost 2018, de resultes dels 
cobraments dels drets degudament contrets en el seu Pressupost d’ingressos vigent.”. 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.35 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 
 


