ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE
MARÇ DE 2016
Acta núm. 11
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS REYES
SECRETARI
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA excusa la seva assistència.
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:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de març de 2016.
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I OLI PER ALS VEHICLES
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP.
000012/2013-CONT.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 d’abril de 2016
al 31 de març de 2017) per l’import anual de 85.500,00 €, més 21% d’IVA, subjecte al
consum anual que es generi i tenint en compte el descompte per litre del 4,3 % a aplicar
als preus de mercat, segons l’oferta econòmica que va presentar el contractista.
L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost del 2016 i 2017 que
equivalguin a:
04.9202.21300
05.1300.20400
10.4300.2219900
31.3300.22199
33.3420.2219900
40.1500.21400
42.1700.21400
52.1530.22103
52.1630.22103
02.9200.2200001

Recursos Humans
Seguretat i Protecció Ciutadana
Promoció Econòmica
Cultura
Esports
Urbanisme
Medi Ambient
USM
USM
Serveis Generals

TERCER.- Aprovar la minuta de la primera pròrroga del contracte, que s’adjunta com a
Annex.
QUART.- Notificar aquest acord a CEPSA CARD, SA amb domicili a l’avinguda
Partenón, 12, 3-A, 28042 Madrid, i CIF A-80349590.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
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en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT
SERVEI
DE
VIGILÀNCIA,
SALVAMENT
I
SOCORRISME DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP.
000005/2014-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 de juny de 2016
al 31 de maig de 2017) per l’import anual de 157.009,30 €, més 21% d’IVA.
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 10.1710.227010 (o equivalent)
de l’exercici 2016 i a l’aplicació de l’exercici 2017 que s’habiliti a tal efecte.
TERCER.- Aprovar la minuta de la primera pròrroga del contracte, que s’adjunta com a
Annex.
QUART.- Notificar aquest acord a PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL amb
domicili a Port Esportiu i Pesquer, 08912 Badalona, i CIF B-62137252.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
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en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”

4.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, PER AMPLIACIÓ, DEL
CONTRACTE DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ,
ANIMACIÓ, INFORMACIÓ, PETIT MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS
PROGRAMES MUNICIPALS QUE DESENVOLUPA LA REGIDORIA
RESPONSABLE I LA XARXA DE CENTRES CÍVICS MUNICIPALS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. CGS/01111/PO.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- MODIFICAR el contracte de la gestió dels serveis de direcció, organització,
animació, informació, petit manteniment i suport a tots els programes municipals que
desenvolupa la regidoria responsable i la xarxa de centres cívics municipals de Vilanova
i la Geltrú, amb l’empresa BERTEXAM, SCP, en el sentit de:
-

-

INCREMENTAR l’import anual establint-lo en 257.024,79 € de base imposable més
53.975,20 € corresponents a un 21% d’IVA essent, per tant, la quantitat total a
facturar la de 311.000,00 €.
AMPLIAR el nombre d’hores del servei, passant de 293,5 hores setmanals a 307
hores setmanals.

El nou import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 06.9240.2279900 del
pressupost 2016 i a la dels posteriors exercicis econòmics que s’habiliti a tal efecte fins a
la finalització del contracte i de les pròrrogues.
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici de
la modificació i de la signatura de l’addenda del contracte i serà, aproximadament, de
192.768,59€ + 21% d’IVA, preveient que la modificació serà vigent a partir de l’1
d’abril de 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa BERTEXAM, SCP, amb domicili al carrer
Jardí, 85, 08800 Vilanova i la Geltrú, i CIF J-61681003.
TERCER.- Aprovar la minuta de l’addenda del corresponent contracte que s’adjunta
com a Annex 1.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
CINQUÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que 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
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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.
SISÈ.- 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.”

5.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 302/2015
INTERPOSADA PER NEW LLIMONET DICTADA ALS AUTOS PROCEDIMENT
NÚM. 324/2008-C DAVANT EL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
15 DE BARCELONA.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 15
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

ORDINARI 324/2008-C

Núm. i data sentència :

302/2015 de 7 de desembre de 2015

Part actora :

NEW LLIMONET, SL

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

Part codemandada :

Galze Urba, S. L.

Lletrat:

Montserrat Roca Bassa

Objecte del procediment :

L’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú de data 7-8-07 pel que s’aprova
definitivament el Projecte de reparcel·lació del Polígon 2
del Pla Parcial El Llimonet de Vilanova i la Geltrú.

Decisió :

DESESTIMA totalment el recurs contenciós administratiu
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interposat per NEW LLIMONET, SL, sense expressa
condemna en costes.
Fermesa :

La sentència no és ferma, contra ella es pot interposar
recurs ordinari d’apel·lació.

Acords:

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

6.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 17/2016
DE DATA 29 DE GENER DE 2016, DICTADA ALS AUTOS PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 42/2014-AA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 14
DE BARCELONA.

Núm. procediment:

ORDINARI 42/2014-AA

Núm. i data sentència:

17/2016 de 29 de gener de 2016

Part actora :

SR. XXXX

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

Lletrat:

Miguel Angel Pigem

Objecte del procediment:

La pretensió anul·latoria del Decret d’alcaldia de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 14-11-2013
que desestima el recurs de reposició interposat contra el
previ Decret de l’alcaldia de data 13-09-2013 que
deixava sense efecte la clausura i tancament de
l’activitat (acordada per decret municipal de 12-3-2013) i
autoritzava al Sr. XXXX a exercir l’activitat de bar en
l’avinguda Torrés del Vallès, 19 i que es mantingui la
clausura de l’activitat en tant que no és portin a terme les
obres necessàries per evitar la contaminació acústica i
es declari la inactivitat de la demandada.

Decisió:

ESTIMA en part el recurs contenciós administratiu
interposat per la part actora, per no ser ajustat a Dret el
Decret de l’alcaldia de data 14 de novembre de 2013,
declarant el manteniment de l’ordre de clausura en els
termes acordats en la resolució municipal de 12 de març
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de 2013, tot desestimant el recurs respecte a la resta de
peticions. Sense expressa condemna en costes.
Fermesa:

La sentència és ferma, contra ella no es pot interposar
cap recurs.

Acords:

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

7.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 40/2016 DE
DATA 16 DE FEBRER DE 2016, DICTADA ALS AUTOS PROCEDIMENT
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU ABREUJAT NÚM. 145/2015-B
DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE
BARCELONA

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 14
DE BARCELONA.

Núm. procediment:

ABREUJAT 145/2015-B

Núm. i data sentència:

40/2016 de 16 de febrer de 2016

Part actora:

Sr. XXXX

Parts demandades:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS I
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Lletrat:

Cristina Rafales Graells

Objecte del procediment:

La resolució presumpta o inexistent de l’Ajuntament de
Vilanova que desestima el recurs de reposició font a la
sanció imposada en el procediment P140843382, la
resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en l’expedient 1400002480 que
desestima el recurs de reposició front a la providència de
constrenyiment dictada en data 21-11-2014.

Decisió:

Estimar íntegrament el
resolucions impugnades
inexistent de l’Ajuntament
recurs de reposició font
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recurs, anul·lant les quatre
(la resolució presumpta o
de Vilanova que desestima el
a la sanció imposada en el

procediment P140843382, la resolució de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en
l’expedient 1400002480 que desestima el recurs de
reposició front a la providència de constrenyiment
dictada en data 21-11-2014), condemnant a les
demandes al pagament de les costes del procediment,
amb un màxim de 300 €.
Fermesa :

La sentència és ferma, contra ella no es pot interposar
cap recurs.

Acords:

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

8.

UNITAT D’EXPEDIENT SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ AL NEGAR-SE O RESISTÈNCIA A FACILITAR EL FULL OFICIAL
DE RECLAMACIONS A LA PERSONA CONSUMIDORA QUE EL VA
SOL·LICITAR. EXP. 000142/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a BASIT AMIN, SL, amb NIF. B 6.571.773-8, la sanció de multa
de quatre-cents euros (400€) per infracció administrativa recollida en article 331-6 g)
de la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya, "Negar-se o
resistir-se a subministrar el full oficial de reclamacions o denúncia a les persones
consumidores que ho sol·licitin "
SEGON: REQUERIR a BASIT AMIN, SL, amb NIF. B 6.571.773-8, perquè faci
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
9.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA AL NO ATENDRE LA
RECLAMACIÓ D’UNA USUÀRIA, QUE MANIFESTA QUE LI CONTINUEN
FACTURANT UN SERVEI DONAT DE BAIXA. EXP. 000073/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a ARTYS SEGURIDAD SL, amb NIF B6306308-5, la sanció de
multa de sis-cents euros (600€) per infracció del Codi de Consum de Catalunya.
SEGON: REQUERIR a ARTYS SEGURIDAD SL, amb NIF B6306308-5, perquè faci
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat
del pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
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de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”

10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DE CONSUM, AL NO DONAR RESPOSTA A LES QUEIXES D’UN
CONSUMIDOR JA QUE VA SIGNAR UN RENTING D’UNA CALDERA QUAN
CREIEN QUE COMPRAVEN UN CALENTADOR. EXP. 000123/2015-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a ENDESA ENERGIA, SAU amb NIF A8194807-7, la sanció
de multa de sis-cents euros (600 €) l’article 331-6-a del Codi de Consum de
Catalunya, “ No subministrar dades o no facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o llurs agents per al compliment de les funcions d'informació,
vigilància, investigació, inspecció, tramitació i execució de les matèries que regula
aquesta llei; subministrar informació inexacta o incompleta o documentació falsa;
impedir o dificultar l'accés del personal inspector als locals i les dependències per a
fer visites d'inspecció i control, i fer actuacions que comportin negativa o obstrucció
als serveis d'inspecció i que, en conseqüència, impossibilitin totalment o parcialment
l'acompliment de les tasques atribuïdes per llei o per reglament.”
SEGON: REQUERIR a ENDESA ENERGIA XXI, SL, amb NIF B8284682-5, perquè
faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta
document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el
requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat
del pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
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recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DEL CODI DE CONSUM VERS A UN CONSUMIDOR QUE
DEMANA EL CANVI DE TELÈFON PER MAL FUNCIONAMENT. EXP.
000143/2015-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a MEDIA MARKT GAVA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTROCOMPUTER-FOTO, SA, amb NIF A6329704-8, la sanció de multa de mil cinc-cents
euros (1500 €) per infracció de l’article 331.2 h) “Incomplir les obligacions que es
deriven de la falta de conformitat o de la garantía legalment establerta o oferta a la
persona consumidora o imposar injustificadament condicions, dificultats o retràs amb
les obligacions que se’n deriven...”
SEGON: REQUERIR a MEDIA MARKT GAVA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTROCOMPUTER-FOTO, SA, amb NIF A6329704-8, perquè faci efectiu el pagament de la
sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les
condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat
del pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
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TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU,
L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA
RESOLUCIÓ DE DATA 06/10/2015 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER NO DONAR RESPOSTA A
RECLAMACIÓ DE LA CONSUMIDORA. EXP. 000224/2014-UES.

DE
LA
DE
LA

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- ESTIMAR la primera al·legació en referència a la caducitat del
procediment del recurs de reposició interposat per ORANGE ESPAGNE, S.A.U. amb
NIF. A8200981-2 contra la resolució de la Junta de Govern local de data 06/10/2015
de l'expedient sancionador 000224/2014-UES.
SEGON.- DECLARAR la caducitat de l'exp. 000224/2014-UES i PROCEDIR a l'arxiu
de l'exp. 000224/2014-UES, ADVERTIR, que en el cas que la infracció no hagi
prescrit es procedirà a iniciar un nou expedient sancionador.
TERCER.- PROCEDIR a donar de baixa la carta de pagament amb referència
comptable 0202257846 43, amb un import de 400 euros.
QUART. DECLARAR que :
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
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Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.”
CINQUÉ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 06/10/2015 DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER NO DONAR EN EL TERMINI
ESTABLERT LEGALMENT RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ D’UNA
CONSUMIDORA QUE VOLIA RETORNAR UNA TABLET NO SOL·LICITADA.
EXP. 000283/2014-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per JAZZ TELECOM
S.A.U. amb NIF A8185601-5 presentat amb data 30/11/2015 contra l’acord de
resolució de la Junta de Govern Local de data 06/10/2015 de febrer de 2015.
SEGON.- DECLARAR que
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
TERCER.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.
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14. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’HORA DEL
PLANETA 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Adherir-se a la campanya “L’Hora del Planeta” de l’ONG WWF (World Wide
Fund For Nature), que es durà a terme el dissabte dia 19 de març de 2016, entre les
20.30 h i les 21.30 h.
Segon.- Apagar, durant aquesta franja horària, els llums de les façanes del Mercat
Central, de l’edifici Neàpolis, del castell de La Geltrú, de la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer, de la Torre Blava espai Guinovart i una part de l‘enllumenat de la plaça de
la Vila i de la rambla Principal.
Tercer.- Convidar les empreses, les entitats i en general a tota la ciutadania de
Vilanova i la Geltrú, a afegir-se a aquesta campanya.
Quart.- Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a la formalització d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’ONG WWF per a que incorpori la nostra ciutat al
llistat de les més de 7.000 poblacions que arreu del món s’hi han adherit”.

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
15. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES
ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR L’OFERTA DE TREBALL LABORAL
TEMPORAL A TEMPS PARCIAL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE MEDI
AMBIENT. EXP. 000067/2016-RH.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Declarar que el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la
necessitat de substituir la baixa per IT d’un/a treballador/a municipal, és excepcional.
Segon. L’acord anterior de la present resolució s’haurà de ratificar pel Ple de la
Corporació.
Tercer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria de l’Oferta de treball de
Tècnic/a Superior de Medi Ambient A1-24, laboral temporal a temps parcial. El text
íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
Quart. La viabilitat econòmica: el cost d’aquesta contractació no suposarà cap
increment del cost del Capítol I, atès que quedarà cobert amb les compensacions de
la Tresoreria General de la Seguretat Social generades per l’ocupant del lloc de
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treball, que es troba actualment en situació d’IT, tal i com es desprèn de l’informe de
fiscalització de l’expedient 67/2016-RH.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
16. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN RELACIÓ AMB L’EXPEDIENT INFORMATIU OBERT A
L’ASSOCIACIÓ L’ATENEU VILANOVÍ ACORDAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 28 DE JULIOL DE 2015. EXP. 000011/2015-CON.
“1. Desestimar, de conformitat amb la proposta de l’instructor de l’expedient, les
al·legacions formulades pel Sr. Josep Maria Soler Vendrell, en representació de
l’Associació cultural Ateneu Vilanoví, en relació a la proposta de resolució formulada
amb motiu de l’expedient informatiu acordat per la Junta de Govern Local de 28 de
juliol de 2015, per la queixa d’un ciutadà contra l’Ateneu Vilanoví.
2. Iniciar el procediment de revocació dels ajuts i subvencions que l’entitat Ateneu
Vilanoví pugui ser beneficiària en l’actualitat o en un futur fins que restableixi la
situació de discriminació consistent en la provisió d’entrada al seu local de qualsevol
persona que pertanyi al cossos policials.
3. Iniciar el procediment per suspendre o no reconèixer en un futur els drets que
l’entitat Ateneu Vilanoví pugui gaudir derivat de les obligacions municipals reflectides
en l’art. 70.1 del Reglament de Participació Ciutadana, fins que no es restableixi la
situació de discriminació esmentada.
4. Delegar en l’Alcaldia o Regidoria Delegada, indistintament, la materialització de
l’inici d’expedient mitjançant el decret corresponent; conservant la Junta de Govern
Local la competència per la resolució dels expedients.”

Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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.
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17. SERVEIS SOCIALS. APROVAR L’ADHESIÓ AL CONVENI TIPUS PER
REGULAR LES RELACIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS
ENS LOCALS DE LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL QUE S’HI
ADHEREIXIN, PER AL DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ DE
SERVEIS SOCIALS DIBA-HESTIA. EXP. 000117/2016-SSO.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar l’adhesió al conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els Ens Locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA, que
s’adjunta a la present proposta com annex III.
SEGON. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta com annex I, per tal de
facilitar la publicació de les dades.
TERCER. Publicar el present conveni al DOGC segons model adjunt com annex II.
QUART. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en
el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Trametre a l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona (Edifici Serrandell, 3a planta, Passeig de la Vall d’Hebron,
171, 08035 de Barcelona) diligència de l’acord d’adhesió al present conveni tipus i
l’acceptació del seu clausulat.
SISÈ. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la signatura de
tota la documentació que sigui necessària per a la formalització del present acord.
SETÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 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.
VUITÈ. Declarar 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 seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
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discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”

TERRITORI I ESPAI URBÀ
18. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SOLCUNIT 2015,SL, PER A
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP,
SITUAT AL CARRER PODADORA, 26. (850/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per SOLCUNIT 2015, SL,
per a CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP,
al carrer Podadora, 26, (Exp.000850/2015-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents
condicions particulars i generals:
1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril.
2. D’acord amb l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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 el dipòsit
acumulador de les plaques no podrà anar integrat a la part superior de la
pròpia placa.
3. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el
seu cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta
de comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de:
•

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

•

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

4. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de
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presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució.
5. 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.
6. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior
dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i
integrades arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i
conduccions vistos per façana
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
11. 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.
12. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior
dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i
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integrades arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions
vistos per façana.
13. 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

19

presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes
runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets
dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la
seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que
la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci
que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des
de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”
19. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SOLCUNIT 2015, SL, PER A
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP, SITUAT
AL CARRER PORTADORA, 15. (849/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per SOLCUNIT 2015, SL, per a
CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP, situat al
carrer Portadora, 15, (Exp.000849/2015-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions
particulars i generals:
1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril.
2. D’acord amb l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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” el dipòsit acumulador de les plaques no
podrà anar integrat a la part superior de la pròpia placa.
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3. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis, per a
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de:
•
•

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

4. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les
obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució.
5. 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.
6. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
7. 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.
8. 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.
9. 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
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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.
10. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
11. 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.
12. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
13. 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
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divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”
20. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SRA. XXXX, PER A DIVISIÓ
HORITZONTAL DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+1PP, AMB 2
HABITATGES I 1 LOCAL, SITUAT AL CARRER CANYELLES, 19 (1181/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER- CONCEDIR la llicència sol·licitada per Sra. amb NIF 37934625-N, per a
DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+1PP, AMB DOS
HABITATGES i UN LOCAL DESTINAT A GARATGE, al carrer Canyelles, 19, d'acord
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les
següents condicions particulars i generals:
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1. Una vegada efectuada la divisió de l’edifici en qüestió la descripció és la següent:
Entitat 1: Habitatge de 75,87 metres quadrats de superfície construïda desenvolupats
en planta baixa amb façana al carrer de Canyelles.
Entitat 2: Local destinat a garatge de 25,75 metres quadrats de superfície construïda
desenvolupats en planta baixa amb façana al carrer de Canyelles.
Entitat 3: Habitatge de 66,60 metres quadrats de superfície construïda desenvolupats
en planta primera amb façana al carrer de Canyelles.
2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de
la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari.
3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils
o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició
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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.
21. URBANISME. SOL·LICITUD D’ESTABLIMENTS VIENA, SA, PER INSTAL·LAR
UN BAR RESTAURANT A L’AVINGUDA EDUARD TOLDRÀ, 70, BXS. 1.
(376/15).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- Atorgar la llicència municipal a ESTABLIMENTS VIENA, SA, per a la
instal·lació d’un bar restaurant a l’avinguda Eduard Toldrà, 70, bxs.1
SEGON- Condicions de la llicència:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Compliment del CTE: DB SI i DB SUA.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la
Generalitat.
Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions.
Compliment de l’ordenança reguladora dels establiments musicals i de
restauració de pública concurrència.
Compliment del decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Compliment de l’ordenança municipal reguladora de les instal·lacions pròpies
dels edificis i construccions.
Compliment de la normativa d’accessibilitat.
Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació.
Compliment de la Llei de Normalització Lingüística, pel que fa referència a la
retolació del local.

TERCER- Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació
següent:
-

-

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil.
Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació
elèctrica i climatització emesa pel departament d’indústria de la Generalitat.
Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’ha executat
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
Una vegada finalitzada la instal·lació d’insonorització caldrà presentar un certificat
emès pel projectista o instal·lador que no se superen els valors límit d’immissió
que hi són d’aplicació, tant que l’interior de l’establiment com de les terrasses
exteriors.
En el cas que es volgués disposar de música, caldrà sol·licitar la corresponent
autorització municipal i el local haurà de complir amb les condicions de seguretat
i insonorització vigents en el moment que ho sol·liciti. (decret 112/2010, annex I)
L’incompliment d’aquest condicionant podrà comportar l’inici de l’expedient
sancionador corresponent amb la revocació de la llicència atorgada.
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QUART- Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de
dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis especificats.
Control inicial
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis
tècnics municipals.
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, aquest
període es considerarà com a període de funcionament en proves. La data d’inici
d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb l’administració la data
en que es portarà a terme el control, i no pot superar el termini d’un mes.
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el control
inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat
ha de cessar.
La llicència municipal caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el
termini establert per la llicència ambiental.
Control periòdic
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons estableix la
normativa vigent.
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el
termini establert per la llicència ambiental.
CINQUÈ- El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència
ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent.
SISÈ- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interpolar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Junta de
Govern Local en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d'aquesta notificació davant. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició,
en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interpolar 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.
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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 ser servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
22. URBANISME. SOL·LICITUD DE RESTAURAVIA FOOD, SL, PER INSTAL·LAR
UN RESTAURANT DE MENJAR RÀPID, I VENDA DE MENJARS PREPARATS
A L’AVINGUDA EDUARD TOLDRÀ, 70. (31/16).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- Atorgar la llicència municipal a RESTAURAVIA FOOD, SL, per a la
instal·lació d’un bar restaurant de menjar ràpid, i venda de menjar per emportar a
l’avinguda Eduard Toldrà, 70, bxs.1
SEGON- Condicions de la llicència:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Compliment del CTE: DB SI i DB SUA.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la
Generalitat.
Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions.
Compliment de l’ordenança reguladora dels establiments musicals i de
restauració de pública concurrència.
Compliment del decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Compliment de l’ordenança municipal reguladora de les instal·lacions pròpies
dels edificis i construccions.
Compliment de la normativa d’accessibilitat.
Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació.
Compliment de la Llei de Normalització Lingüística, pel que fa referència a la
retolació del local.

TERCER- Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació
següent:
-

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil.
Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació
elèctrica i climatització emesa pel departament d’indústria de la Generalitat.
Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’ha executat
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
Una vegada finalitzada la instal·lació d’insonorització caldrà presentar un certificat
emès pel projectista o instal·lador que no se superen els valors límit d’immissió
que hi són d’aplicació, tant que l’interior de l’establiment com de les terrasses
exteriors.

27

-

En el cas que es volgués disposar de música, caldrà sol·licitar la corresponent
autorització municipal i el local haurà de complir amb les condicions de seguretat
i insonorització vigents en el moment que ho sol·liciti. (decret 112/2010, annex I)
L’incompliment d’aquest condicionant podrà comportar l’inici de l’expedient
sancionador corresponent amb la revocació de la llicència atorgada.

QUART- Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de
dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis especificats.
Control inicial
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis
tècnics municipals.
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, aquest
període es considerarà com a període de funcionament en proves. La data d’inici
d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb l’administració la data
en que es portarà a terme el control, i no pot superar el termini d’un mes.
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el control
inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat
ha de cessar.
La llicència municipal caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el
termini establert per la llicència ambiental.
Control periòdic
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons estableix la
normativa vigent.
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el
termini establert per la llicència ambiental.
CINQUÈ- El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència
ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent.
SISÈ- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Junta de
Govern Local en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d'aquesta notificació davant. 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
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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 ser 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.”
23. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160315.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a fer rampa a l’accés al local per a
minusvàlids, al carrer de l’Aigua, 109 bxs. 3a. (24/2016)

2.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjament
puntual de façana al carrer Frederic Mistral, 8 (145/2016)

3.

Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a canviar el paviment del pati, al carrer
Rei Pere el Cerimoniós, 41 Esc. A bxs. A (156/2016)

4.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a canviar la porta de fusta d’accés a la
finca per una porta metàl·lica de color fosc, al carrer Santa Magdalena, 31
(159/2016)

5.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana a la rambla de la Pau, 87 Esc, 5 (164/2016)

6.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reparar muret al terrat de la façana a
la rambla Principal, 92. (170/2016)

7.

Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a construir una piscina, al carrer Falç,
55 (174/2016)

8.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la
façana al carrer Montseny, 3 (177/2016)

9.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar els
balcons i zones comuns de l’edifici, al carrer Olesa de Bonesvalls, 15 (178/2016)
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10.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a desmuntar tancament de la terrassa i
impermeabilitzar el terrat, al carrer Fassina, 3. (182/2106)

11.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 3 m per
a connexió de servei de gas, al carrer Bonaire, 29 (722/2014)

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a condicionament de local comercial
situat al carrer Sant Sebastià, 24 (62/2016)

2.

Sol·licitud presentada per SANGOBAR 2008, SL, per a pròrroga de la llicència per
a l’adequació de local destinat a bar, al carrer Balears, 9 bxs. 1a. (143/2016)

3.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar rètol a l’avinguda Francesc
Macià, 165 Esc. A bxs. 5a. (167/2016)

4.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar rètol al carrer Escorxador, 8
bxs. C (169/2016)

24. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER
L’INTERESSAT. CP160315.
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables
presentades per l’interessat.
Innòcues
1.

Declaració responsable presentada per MAK INTERDECO, SL, per instal·lar una
activitat de venda d’articles de decoració i complements al carrer dels Escolapis,
15, bxs. (73/16)

2.

Declaració responsable presentada per ADARRO SERVEIS POSTALS, SL, per
instal·lar una oficina de missatgeria al carrer de l’Aigua, 143, bxs. 3. (78/16)

3.

Declaració responsable presentada per V2V FACTORY, SL, per instal·lar una
oficina de consultoria a la ronda Europa, 60, 1-1. (75/16)

4.

Declaració responsable presentada per COHABITAR GESTION, SL, per instal·lar
una oficina administració de finques al carrer d’El Greco, 21, bxs. (74/16)

5.

Declaració responsable presentada per MON PARQUET, SL, per instal·lar una
activitat de venda i exposició de parquet i decoració per a la llar al carrer Codonyat,
10 / Correu, 75, bxs. 1. (80/16)
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6.

Declaració responsable presentada per RECANVIS VERGARA VILANOVA, SL,
per canviar de nom (mateix soci) de l’activitat de venda de recanvis i accessoris de
cotxe a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 59, bxs. (63/16)

7.

Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per instal·lar una activitat de
venda d’articles d’ortopèdia al carrer del Greco, 12, bxs. (64/16)

8.

Declaració responsable presentada per ESTO ES UNA MASA, SL, per instal·lar
una activitat de pastisseria i venda de pa al carrer Dr. Zamenhof, 34. (61/16)

9.

Declaració responsable presentada per IVS SEGURIDAD 2010, SLU, per instal·lar
una oficina d’una empresa de seguretat a la plaça Fàbrica Nova, 5, bxs.7. (57/16)

10.

Declaració responsable presentada per FUNDACIÓ INEVAL per instal·lar una
oficina de fundació voluntarietat a la plaça Soler i Carbonell, 38, 2-6. (56/16)

11.

Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per instal·lar una consulta de
naturopatia, acupuntura a la rambla de la Pau, 103, entresòl 1. (55/16)

12.

Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per instal·lar una activitat de
venda de vins i caves al carrer de l’Aigua, 121, bxs. (54/16)

13.

Declaració responsable presentada per DX LAMPISTES, SL, per instal·lar una
oficina i magatzem d’una empresa instal·ladora al carrer Recreo, 90-92, bxs.2.
(49/16)

14.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una activitat de
venda de roba i complements al carrer Santa Eulàlia, 7, bxs. 2. (48/16)

15.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per canviar de nom (mateix
soci) una papereria al carrer Doctor Zamenhof, 36, bxs. (46/16)

16.

Declaració responsable presentada per ALUSTETIC, SLU, per instal·lar una oficina
de venda amb exposició de serralleria d’alumini a la rambla de la Pau, 63. (45/16)

17.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar un centre
d’estètica i massatges al carrer Doctor Fleming, 42-44, esc. B, bxs. 2. (11/16)

18.

Declaració responsable presentada per MONCALC LAND SURVEY
CONSULTING, SLP, per instal·lar una oficina topogràfica al carrer Ancora, 18, bxs.
1. (67/16)

19.

Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per canviar de nom (mateix soci)
al carrer Cuba, 33, bxs. (66/16)

20.

Comunicació presentada per Sr. XXXX per instal·lar una fruiteria i elaboració i
venda de menjar per emportar (sushi) a l’avinguda Garraf, 52, bxs. 2 (51/16)

21.

Comunicació presentada per DAVIMA MOTORS, SL, per instal·lar una activitat de
dipòsits de vehicles per a lloguer a la rambla dels Països Catalans, 18, nau 22.
(53/16)
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22.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per instal·lar un centre de jocs d’habilitats
mentals al carrer Teatre, 7, bxs. (76/16)

23.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per instal·lar una activitat de lloguer de
sala per a festes infantils i celebracions al carrer Josep Pers i Ricart, 16, bxs.
(42/2016)

REPAR
1.

Comunicació presentada per Sra. XXXX per canviar de nom (mateixa sòcia) el bar
situat al carrer del Recreo, 99, bxs. dreta. (58/16)

2.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per canviar de nom (mateix soci) el bar
situat a la ronda Ibèrica, 159, bxs. 5. (69/16)

3.

Comunicació presentada per KEQIN LI per canviar de nom el restaurant del
passeig del Carme, 13, bxs. (52/16)

4.

Comunicació presentada per DON AVI LES ONADES, SL, per canviar de nom
l’activitat de bar restaurant situada a la rambla Principal, 16, bxs. (44/16)

5.

Comunicació presentada per Sra. XXXX per canviar de nom un bar a la rambla de
la Pau, 1, bxs.2. (79/16)

6.

Comunicació presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un bar restaurant a la
rambla Josep Tomàs Ventosa, 7. (62/16)

7.

Comunicació presentada per GECKO VILANOVA, SL, per canviar de nom (mateixa
sòcia) del bar de l’avinguda Jaume Balmes, 24-26, bxs.5 (70/16)

8.

Comunicació prèvia presentada per BON APPETIT 2020, SL, per canviar de nom
un bar restaurant a la rambla de la Pau, 11-17, bxs. 2. (5/16)

Annex III. LPCAA
1.

Comunicació presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un obrador de
carnisseria-xarcuteria i cansaladeria a la plaça Pau Casals, 3 i 5. (238/14)

2.

Comunicació presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un obrador de
carnisseria-xarcuteria i cansaladeria a la plaça Sant Antoni, 2 (239/14)

MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES
25. MOBILITAT. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CANVI DE SENTIT DEL CARRER
SANT GERVASI EN EL TRAM ENTRE EL CARRER CERVANTES I EL
CARRER SANT JOAN. EXP. 000259/2016-SVI.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“UNIC. Aprovar el canvi de sentit de circulació del carrer Sant Gervasi, en el tram
entre el carrer Cervantes i el carrer Sant Joan.”
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:25 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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