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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 04 DE SETEMBRE DE 2018 
 
 
Acta núm. 32 
 
Assistents: 
 

GLORIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBÀ PUJOL 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI ACCIDENTAL 
 TOMAS BONILLA NÚÑEZ 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. ANNABEL FERRER GARCIA (Comunicació) 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 28 

D’AGOST DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 
2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

DIPOSITADA MITJANÇANT AVAL BANCARI DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE CONTROL DE PLAGUES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. (SE0308) 000025/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva mitjançant aval bancari a nom de 
l’empresa Rentokil Initial España, S.A. amb CIF B-A28767671, per import de 984€ (NOU-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS), referent a la contractació del servei de control 
integrat de plagues dels edificis municipals, solars i torrents del municipi de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON.- Notificar a l’empresa RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. la present resolució.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS 

SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I PÀGINA WEB DE LA FIRA DE NOVEMBRE 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000018/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar al Sr. L. G. R., NIF XXXXXX, el contracte dels serveis de disseny 
gràfic i pàgina web de la Fira de novembre de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 
anys, pel preu anual SIS MIL CINC-CENTS EUROS (6.500 €), més MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS (1.365 €) corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de SET 
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (7.865 €). 
 
La despesa prevista per l’any 2018 serà de 6.500€ de base imposable i 1.365€ 
corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 7.865€ (SET MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS). La despesa prevista per l’any 2019 serà de 6.500€ de base 
imposable i 1.365€ corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 7.865€ (SET MIL 
VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901  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.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora per a que formalitzin el contracte 
en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte, previ pagament  de la taxa de formalització del contracte de 
documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article 6, epígraf 8. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte  al perfil del contractant i comunicar la 
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
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CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 32 del Plec de 
clàusules administratives particulars al Cap de Servei de Promoció Econòmica. 
 

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.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ ALS CONTRIBUENTS EN EL PROCEDIMENT DE 
REVISIÓ CADASTRAL DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                         
NÚM. EXP. 000021/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Adjudicar a PROA ALFANUMÈRICS, SL, amb CIF B67159780 al contracte del 
servei d’atenció als contribuents en el procediment de revisió cadastral del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, per import de 33.500 €, que aplicant el 21% d’IVA, resulta un import 
total de 40.535,00-€ (QUARANTA MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 20.9320.22706 del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a PROA ALFANUMÈRICS, SL 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 32 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Gestió Tributària i 
Recaptació, Sr. MATIAS ACEBES FERNÁNDEZ. 
 
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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5. CONTRACTACIÓ. ACORDAR  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE FUSTA I 
MATALASSOS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                            
NÚM. EXP. 000019/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., amb CIF 
A28760692 al contracte dels servei de transport i gestió dels residus de fusta i matalassos 
de la Deixalleria  de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable per 1 any 
més, per import de 37.559,85 €, que aplicant el 10% d’IVA, resulta un import total de 
41.315,84-€ (QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista pel 2018 serà de 12.519,95€ de base imposable i 1.251,99€ 
corresponent el 10% d’IVA que fan un total de 13.771,94€ (TRETZE MIL SET-CENTS 
SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
La despesa prevista pel 2019 serà de 25.039,90€ de base imposable i 2.503,99€ 
corresponent el 10% d’IVA que fan un total de 27.543,89€ (VINT-I-SET MIL CINC-
CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.162.2270000 del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 
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 32 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Serveis Viaris i 
Mobilitat, Sr. Jordi Campamà Pujol. 
 
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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6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
22/05/2018 A LA ACTIVITAT COMERCIAL TITULAR DEL NIF XXXXXX, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3H), PER DEIXAR CARTRONS A LA VIA 
PÚBLICA EN DATA 08/08/2017. NÚM. EXP. 000725/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment el recurs de reposició interposat, presentat per la 
persona titular del DNI XXXXXX, en representació de l’activitat comercial titular del                     
NIF A1534051-6 en base a les consideracions anteriors.   
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
7. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 225 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.1 I 73.2 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
MOLÈSTIES CAUSADES ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DE MÚSICA A 
MOLT ALT VOLUM I CANTS, EN DATA 04/02/2018. NÚM. EXP. 000166/2018-
UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de dos 
cents vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 73.1 i 73.2 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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.”. 
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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 21/02/2018.                                        
NÚM. EXP. 000170/2018-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 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 12/03/2018.                                      
NÚM. EXP. 000174/2018-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.”. 
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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 21/03/2018.                                      
NÚM. EXP. 000178/2018-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.”. 
 
11. 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 15/03/2018. NÚM. EXP. 
000179/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX 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 XXXXX, 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.”. 
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12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 150 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.1 I 73.2 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
MOLÈSTIES CAUSADES ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DE MÚSICA A 
MOLT ALT VOLUM I CANTS, EN DATA 08/05/2018. NÚM. EXP. 000272/2018-
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 cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.1 i 73.2 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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.”. 
 
13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA 
VIA PÚBLICA, EN DATA 14/10/2017.  NÚM. EXP. 000719/2017-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 tres cents 
cinquanta euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
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QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
14. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/26.  NÚM. EXP. 53/2018-eINT 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/26 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/26 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MEDI AMBIENT 
 
15. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ GARRAFCOOPERA PER A LA 
RECUPERACIÓ, PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DE DIVERSES FINQUES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL (TURÓ DEL SEU, CARRERADA, I ALTRES) I 
CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL VINCULATS ALS CAMINS 
RAMADERS (CAMÍ DE SANT GERVASI, CAMÍ DE SANTA LLÚCIA, CAMÍ 
D’ADARRÓ, I ALTRES) I PER ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I 
SOCIAL, ACCIONS D’APRENENTATGE I SERVEI, I DESENVOLUPAMENT DE 
CAMPUS D’ESTIU INTERNACIONAL. NÚM. EXP. 495/2018/eSUB 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació Garraf Coopera per a la recuperació, protecció i custòdia de 
diverses finques de titularitat municipal (Turó del Seu, Carrerada, i altres) i camins de 
titularitat municipal vinculats als camins  ramaders (camí de Sant Gervasi, camí de Santa 
Llúcia, camí d’Adarró, i altres) i per accions de sensibilització ambiental i social, accions 
d’aprenentatge i servei, i desenvolupament de campus d’estiu internacional, vinculat a 
una subvenció nominativa prevista al pressupost del present exercici. 
 
SEGON.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada per a la realització del Campus i les accions descrites i 
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remarcades per al 2018 que consten al document annex 2 del propi Conveni per un 
import de 12.000 €; a nom de l’Associació GarrafCoopera, amb NIF G-65768475, a 
càrrec de la partida 42 1721 48001 “Garraf Coopera”, del pressupost de 2018.  
 
TERCER.- Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i a la 
Base de Datos Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb el que estableixen els 
art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
 
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 

Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ GARRAF COOPERA PER A LA RECUPERACIÓ, PROTECCIÓ I 
CUSTÒDIA DE DIVERSES FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL (TURÓ DEL SEU, 
CARRERADA, I ALTRES) I CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL VINCULATS ALS 
CAMINS RAMADERS (CAMÍ DE SANT GERVASI, CAMÍ DE SANTA LLÚCIA, CAMÍ 
D’ADARRÓ, I ALTRES) I PER ACCIONS DE SENSIBILITAZCIÓ AMBIENTAL I SOCIAL, 
ACCIONS D’APRENENTATGE I SERVEI, I DESENVOLUPAMENT DE CAMPUS D’ESTIU 
INTERNACIONAL 
 
Data: (data de signatura) 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I l’ASSOCIACIÓ GARRAF COOPERA 
 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
ESTABLIR I REGULAR LA RELACIÓ DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRU I L’ASSOCIACIÓ GARRAF COOPERA PER A LA 
RECUPERACIÓ, PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DE DIVERSES FINQUES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL (TURÓ DEL SEU, CARRERADA, I ALTRES) I CAMINS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL VINCULATS ALS CAMINS RAMADERS (CAMÍ DE SANT GERVASI, CAMÍ DE 
SANTA LLÚCIA, CAMÍ D’ADARRÓ, I ALTRES) I PER ACCIONS DE SENSIBILITAZCIÓ 
AMBIENTAL I SOCIAL, ACCIONS D’APRENENTATGE I SERVEI, I DESENVOLUPAMENT 
DE CAMPUS D’ESTIU INTERNACIONAL 
 
Drets i Obligacions: (relació d’acords que vinculen les parts) 
 
Són obligacions de totes dues parts: 
a) Seguir impulsant la senyalització vertical i horitzontal del circuit d’Adarró i la instal·lació 

de 4 panells informatius d’accés al circuit d’Adarró, amb coordinació de l’ajuntament .  
b) Apropar de forma estable l’accés a l’aigua mitjançant la instal·lació d’una bomba 

d’aigua, un generador i mànega per donar cobertura al reg del Turó del Sèu 
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c) Seguir recuperant el camí ramader des del Turó del Sèu fins a la Talaia i fins al Pla 
dels Cabridets (Pla de Palmeres), I la recuperació d’altres Camins Ramaders existents 
a Vilanova i la Geltrú.  

d)  Prosseguir amb l’estudi i recopilació documental per a l’actualització d’un  inventari de 
camins, mulasses, corrals, masies, pous, cisternes, així com la recuperació de 
toponímia basada sobretot en el treball de Vicenç Carbonell Virella. Treballs que es 
coordinaran i facilitaran als responsables municipals designats.  

e)  Impulsar la reconstrucció de la casa del Turó amb tècniques de bioconstrucció per a 
que esdevingui un punt d’informació i la rehabilitació d’un parany de caça d’ocells per 
transformar-lo en un contenidor d’eines. 

f) Impulsar la reforestació d’espècies arbustives i arbòries autòctones, i l’erradicació 
d’espècies invasores i altres al·lòctones no desitjades. 

g) Desenvolupar projectes d’aprenentatge i serveis en col·laboració amb Instituts i l’IMET 
i amb el programa d’Agenda 21 escolar de Vilanova. 

h) Organitzar passejades per la zona i activitats de neteja i restauració amb la ciutadania 
en col·laboració amb les jornades organitzades per l’Ajuntament i el Consorci dels 
Colls i Miralpeix- Costa del Garraf. 

i) Desenvolupar l´ús, custòdia i insonorització de la finca municipal la carrerada (entre 
Plaça dels Ocells i Pont de la Torre del Vallés).  

j) Treballar per fer possible la incorporació de custòdia d’altres terrenys municipals per a 
projectes de desenvolupament d’activitats agrícola sostenible amb col·laboració amb 
altres entitats. 

k) Organitzar la segona edició del Campus de Treball Internacional, així com d’altres 
edicions en propers anys si es compta amb el suport econòmic necessari. 

l) Col·laborar com a entitat en el projecte FEDER relacionat amb la senyalització i 
promoció del turisme natural previst, en coordinació amb els serveis municipals. 

m) Condicionar trams del CRM amb camps de pastura adequats per a la curta estada de 
ramats transhumants (cavalls, ovelles, cabres, etc), amb abeuradors, tancats, 
possibilitat de pastura, etc.), cercant les fórmules de col·laboració, permís o acords 
previs amb els propietaris. 

n) Col·laborar amb l’Ajuntament  en la difusió i recerca d’aliances dels treballs en curs o 
realitzats. 

o) Recuperar fauna i protegir-la amb la posada en marxa de menjadores d’ocells, 
pastures i vegetació per herbívors, recuperació d’amfibis, col·locació de caixes niu, 
etc. 

p) L’Associació Garraf Coopera es compromet, en el marc d’aquest conveni, a: 
q) Executar les accions previstes en la clàusules anteriors amb cura i professionalitat. 
r) A reportar als tècnics competents de l’Ajuntament tota la informació relacionada amb 

les accions que s’executin.  
s) Comunicar als responsables municipals qualsevol incidència que es produeixi en el 

marc de les accions previstes i d’altres relacionades amb els espais de treball. 
t) Respectar els valors arqueològics i patrimonials dels espais autoritzats i no realitzar 

cap acció que pogués malmetre les restes o jaciments existents. Haurà de comunicar 
immediatament als responsables municipals qualsevol incident o descoberta que es 
pugui produir. 

u) A no fer tasques de replantació forestal amb aquelles espècies que afectin el subsòl o 
jaciments existents. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet, en el marc d’aquest conveni, a: 
• Estudiar els projectes i propostes de l’Associació Garraf Coopera i proposar millores i/o 

canvis si es considerés necessari i consensuar-los amb l’entitat. 
• Facilitar a l’Associació Garraf Coopera els permisos necessaris pel correcte 

desenvolupament de les activitats, prèvia comprovació del compliment de la normativa 
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que hi sigui aplicable, així com el suport i la informació tècnica relacionada (informació 
dels propietaris, etc.) 

• Comunicar a l’Associació Garraf Coopera qualsevol incidència mereixedora del seu 
coneixement i que pogués afectar a les accions desenvolupades per l’entitat. 

• Donar suport tècnic en la difusió i divulgació de les accions contingudes en aquest 
conveni a través dels recursos dels què disposa l’Ajuntament, especialment en allò 
relacionat amb l’educació i sensibilització i a la recuperació, protecció i custòdia dels 
espais naturals. 

• Posar en valor els espais recuperats perquè puguin esdevenir llocs pel passeig i gaudi 
de la població. 

• Impulsar la inclusió dels Camins Ramaders en la guia del Camí de la Carrerada 
Ramader que transcórrer de la Cerdanya  a Marina, pel seu reconeixement i ús. 

• Impulsar la regulació jurídica i administrativa dels Camins Ramaders per a la seva 
protecció, i fer-ne les actuacions necessàries per a la seva protecció en compliment de la 
Llei 5/1995 sobre Camins Ramaders. 

• Facilitar, en la mesura de lo possible, la infraestructura de l’equipament Molí de Mar, per 
al bon desenvolupament del II Campus Internacional, del 18 d’agost al 2 de setembre de 
2018.  

• Incloure en el programa d’Agenda 21 escolar i en el PAE  activitats de sensibilització i 
educació ambiental relacionades amb el projecte de recuperació del Turó del Seu , del 
camí ramader de Marina, i dels camins municipals de l’Ortoll. 

• Coordinar transversalment amb altres departaments municipals (Promoció Econòmica, 
Esports, Joventut,...) el bon desenvolupament del projecte i l’execució del conveni. 

• Coordinar amb la ADF Garraf la seva implicació i participació puntual en el projecte.  
• Per aquest any 2018, l’ajuntament aportarà la quantitat de 12.000 € per a la realització 

del Campus i les accions descrites i remarcades per al 2018 que consten al 
DOCUMENT ANNEX 2 i que sumen la quantitat aportada per l’ajuntament, d’acord 
amb les previsions i dotacions pressupostàries corresponents i segons l’establert a la 
legislació pressupostària. 

• L’ajuntament aportarà el 50% a la signatura del conveni, i la resta un cop realitzat el 
campus i executades les accions definides . 

 
Ambdues parts  
 
Estan d'acord en la necessitat vigent de fer compatible i sostenible l'ús del territori amb la 
conservació  dels  seus elements  naturals,  ecològics, paisatgístics  i patrimonials per a que 
en puguin gaudir i respectar totes les persones i també com a llegat per a les generacions 
futures. 
 
Amb  l'establiment  d'aquest   marc  de  col·laboració,   les  parts  fan  constar  la  seva 
voluntat de tancar futurs acords de custodia del territori que estableixin un compromís 
més estret  de les parts en la gestió dels espais i l’elaboració,   si escau, d'un document 
tècnic de gestió. 
 

Vigència: (data finalització del conveni) 
 
Tres anys des de la signatura del conveni , es podrà prorrogar per 1 any més si no hi 
denuncia prèvia de les parts i amb informe previ dels Serveis tècnics de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

CINQUÈ.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
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SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’AssociacióGarraf Coopera.”. 
 
URBANISME 
 
16. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

RESOLUCIÓ AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ, APLICACIÓ DE LES 
REDUCCIONS QUE CONTEMPLA L’ART. 85 DE LA LLEI 39/2015, DE L’1 
D’OCTUBRE, A LA PERSONA  TITULAR DEL NIE XXXXXX, TITULAR DE 
L’ESTABLIMENT ANOMENAT “EL PASSEIG”,  I ARXIU DEFINITIU DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR .NÚM. EXP.: 000009/2018-SACT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR al senyor L. P.,  amb NIE XXXXXX com a titular de l’establiment 
anomenat “EL PASSEIG”, situat al Passeig Marítim, núm. 104, d’aquesta localitat, una 
sanció de MIL CINC-CENTS UN EUROS (1501 euros), com a responsable de la 
infracció per incompliment de l’horari de tancament establert en l’autorització 
administrativa de funcionament de l’activitat, pels fets que es declaren provats a la 
present proposta de resolució. 
 
SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant 
instància de data 1 de juny de 2018, als efectes de reducció de la sanció imposada 
segons es preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de NOU-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (900,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de les condicions de funcionament de l’activitat, donat que el senyor 
L. P.,  amb NIE XXXXXX, ha fet efectiu el pagament de la sanció.    
 
CINQUÉ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
RESOLUCIÓ AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ, APLICACIÓ DE LES 
REDUCCIONS QUE CONTEMPLA L’ART. 85 DE LA LLEI 39/2015, DE L’1 
D’OCTUBRE, A LA PERSONA TITULAR DEL NIF XXXXXX, TITULAR DE 
L’ESTABLIMENT ANOMENAT “ARTIC GELAT ARTESÀ”, I ARXIU DEFINITIU 
DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR. NÚM. EXP.: 000010/2018-SACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR al senyor V. B. F.,  amb NIE XXXXXX com a titular de 
l’establiment anomenat “ARTIC GELAT ARTESÀ”, situat a la Plaça de les Cols, núm. 
20, d’aquesta localitat, una sanció de MIL CINC-CENTS UN EUROS (1501 euros), com 
a responsable de la infracció per incompliment de l’horari de tancament establert en 
l’autorització administrativa de funcionament de l’activitat, pels fets que es declaren 
provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant 
instància de data 1 de juny de 2018, als efectes de reducció de la sanció imposada 
segons es preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de NOU-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (900,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de les condicions de funcionament de l’activitat, donat que el senyor 
V. B. F.,  amb NIE XXXXXX, ha fet efectiu el pagament de la sanció. 
 
CINQUÉ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
RESOLUCIÓ AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ, APLICACIÓ DE LES 
REDUCCIONS QUE CONTEMPLA L’ART. 85 DE LA LLEI 39/2015, DE L’1 
D’OCTUBRE, A LA SOCIETAT BRITCHA CAFE SL, AMB  NIF B6511157-7, 
TITULAR DE L’ESTABLIMENT ANOMENAT “ANTICO”,  I ARXIU DEFINITIU 
DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR. NÚM. EXP.: 000014/2018-SACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR a la societat BRITHCA CAFE, SL   amb NIF B6511157-7 com a 
titular de l’establiment anomenat “ANTICO”, situat al carrer Llibertat, núm. 28, d’aquesta 
localitat, una sanció de MIL UN EUROS (1001,00 euros), com a responsable de la 
infracció per incompliment de l’horari de tancament establert en l’autorització 
administrativa de funcionament de l’activitat, pels fets que es declaren provats a la 
present proposta de resolució. 
 
SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant 
instància de data 1 de juny de 2018, als efectes de reducció de la sanció imposada 
segons es preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de SIS-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (600,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de les condicions de funcionament de l’activitat, donat que a la 
societat BRITHCA CAFE, SL   amb NIF B6511157-7,  ha fet efectiu el pagament de la 
sanció.    
 
CINQUÉ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
RESOLUCIÓ AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ, APLICACIÓ DE LES 
REDUCCIONS QUE CONTEMPLA L’ART. 85 DE LA LLEI 39/2015, DE L’1 
D’OCTUBRE, A LA PERSONA TITULAR DEL  NIF XXXXXX, TITULAR DE 
L’ESTABLIMENT ANOMENAT “LA SIDRERIA” I ARXIU DEFINITIU DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR. NÚM. EXP.: 000018/2018-SACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR al senyor J. V.A.,  amb NIE XXXXXX com a titular de 
l’establiment anomenat “LA SIDRERIA”, situat a la Plaça dels Cotxes, núm. 4-5, 
d’aquesta localitat, una sanció de MIL  UN EUROS (1001,00 euros), com a responsable 
de la infracció per incompliment de l’horari de tancament establert en l’autorització 
administrativa de funcionament de l’activitat, pels fets que es declaren provats a la 
present proposta de resolució. 
 
SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant 
instància de data 1 de juny de 2018, als efectes de reducció de la sanció imposada 
segons es preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de SIS-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (600,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de les condicions de funcionament de l’activitat, donat que el senyor 
J. V. A.,  amb NIE XXXXXX, ha fet efectiu el pagament de la sanció. 
 
CINQUÉ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
RESOLUCIÓ AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ,  APLICACIÓ DE LES 
REDUCCIONS QUE CONTEMPLA L’ART. 85 DE LA LLEI 39/2015, DE L’1 
D’OCTUBRE, A LA PERSONA TITULAR DEL NIF XXXXXX, TITULAR DE 
L’ESTABLIMENT “BAR COYOTE”,  I ARXIU DEFINITIU DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR. NÚM. EXP.: 000008/2018-SACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR al senyor A. A.,  amb NIF XXXXXX com a titular de l’establiment 
anomenat “BAR COYOTE”, situat a la Plaça de les Cols,  núm. 2, d’aquesta localitat, 
una sanció de MIL CINC-CENTS UN EUROS (1501 euros), com a responsable de la 
infracció per incompliment amb les condicions de funcionament de l’activitat, pels fets 
que es declaren provats a la present proposta de resolució. 
 
SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant 
instància de data 1 de juny de 2018, als efectes de reducció de la sanció imposada 
segons es preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de NOU-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (900,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de les condicions de funcionament de l’activitat, donat senyor 
ALEXANDRU ARDELEAN,  amb NIF XXXXXX, ha fet efectiu el pagament de la sanció.    
 
CINQUÉ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. D. B. CRUSAT, 
PER A  REFORMAR I AMPLIAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+1PP  AL C. COL·LEGI,    8. NÚM. EXP.: 000588/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. D. B. C., per a  
REFORMAR I AMPLIAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP, al C. COL·LEGI,    8, (Exp.000588/2018-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 full del programa 
de control de qualitat, justificació del compliment de l’ordenança reguladora de la 
incorporació de sistema de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a 
edificis, i justificació del compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

3. 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. 

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. 

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

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

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

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

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER SET CA, SL, PER 
A LA REFORMA INTERIOR PARCIAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES I 
CANVIAR L'ÚS D'OFICINES A HABITATGES DELS ELEMENTS 1R.1A. 2N.1A. 
I 2ON 2A A L’AV. FRANCESC MACIÀ,  2B NÚM. EXP.: 000722/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SET CA, SL, per a  
REFORMA INTERIOR PARCIAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES I CANVIAR L'ÚS 
D'OFICINES A HABITATGES DELS ELEMENTS 1R.1A. 2N.1A. i 2N.2A. a                                
l’AV. FRANCESC MACIA,    2B., (Exp.000722/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament còpia del 
projecte de telecomunicacions. 

2. 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”. 

3. 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”. 

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

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



 

 
 
 

24 
 

5. 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.  
 
6. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de  climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana.  
 
7. 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.  
 
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 
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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 
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.”.  
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. M. C., PER A  
REHABILITAR EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES 
I 1 OFICINA, A LA RBLA. PRINCIPAL,  95 NÚM. EXP.: 000759/2018-OBR 

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

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per E. M. C., per a  REHABILITAR 
EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES I 1 OFICINA, situat a 
la RBLA. PRINCIPAL,  95, (Exp.000759/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  

1. Els materials i colors d’acabat de façana (parament i fusteries) han de complir amb 
les determinacions marcades a l’ordenança de colors de Vilanova i la Geltrú.  

2. 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. 

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

-  Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
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-  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. 
 
4. 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. 
 
5. 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.  
 
6. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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.  
 
10. La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 
 
11. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
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també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
12. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
 
13. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
 
14. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
 
15. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 
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7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

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

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

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER JOVENES 
JURISTAS, SL, PER A  ENDERROCAR EDIFICI PLURIFAMILIAR                        
ENTRE MITGERES DE PB+2PP, SITUAT AL C. BANDERER, 3.                                        
NÚM. EXP.: 000824/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  JOVENES JURISTAS, SL, 
per a  ENDERROCAR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, al 
C. BANDERER, 3, (Exp.000824/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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 
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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.”.  
 
25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A. C. B., PER A 
REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, A 
LA RBLA. DE LA  PAU, 2.2.  NÚM. EXP.: 000845/2018-OBR  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. C. B., per a  REHABILITAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, a RBLA. PAU,   22, 
(Exp.000845/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació inclogui 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 d’incloure 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. 
 

 



 

 
 
 

32 
 

 

2. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.   
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26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. L. R., PER A  
LEGALITZAR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB, AL C. DALLA,  3. 
NÚM. EXP.: 000863/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. L. R., per a  LEGALITZAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB, situat al C. DALLA,  3, (Exp.000863/2018-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Sobre les aigües residuals i pluvials:  
 
-  La xarxa de clavegueram de Sector és totalment separativa. És per tant obligat 
que la xarxa de recollida d’aigües sigui totalment separativa en l’interior de 
cadascuna de les parcel·les. 
 
- No es permet la utilització de fosses sèptiques ni pous morts per a l’eliminació de 
les aigües brutes de la parcel·la. 
 
- Està totalment prohibit connectar a l’escomesa d’aigües residuals cap canal ni 
baixant d’aigües pluvials. 
 
- Les aigües pluvials de les parcel·les s’evacuaran per escorrentia superficial fins al 
carrer. En tota parcel·la, el punt més baix de la qual estigui per sobre d’algun dels carrers 
amb els que limiti, s’evacuarà superficialment les aigües pluvials al carrer. 
 
2. Tal com estableix la Disposició Transitòria Primera del Pla Parcial  
 
- Quan les edificacions existents amb anterioritat a l'aprovació inicial del present Pla 
Parcial, àdhuc les que no disposin de llicència municipal, no s'ajustin a les condicions 
d'altura mínima, nombre de plantes, ocupació de parcel·la, separació de l'edificació als 
límits de parcel·la, i edificabilitat màxima, no es consideraran com a fora d'ordenació, 
sinó com edificis amb volum disconforme.  
 
- Els volums disconformes hauran de ser enderrocats o adaptats a les presents 
ordenances com a condició prèvia de llicència d’obres quan es vulgui ampliar el sostre 
edificat dintre de la parcel·la, dins els límits de subzona que li correspongui. 
 
- Pels casos de les parcel·les disconformes per sobre edificació (excés 
d’edificabilitat per sobre l’atribució que li correspongui per subzona), el sostre sobre 
edificat en cap cas és consolidable com a sostre edificable propi de la parcel·la. 
·  
3. En cas de voluntat de parcel·lar el solar posteriorment a la legalització de 
l’edificació existent caldrà tenir en compte les ordenances d’aplicació a cada zona, no 
podent-se deixar cap part de l’edificació existent en situació de volum disconforme.  



 

 
 
 

35 
 

 
4. 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. 
 
5. La present legalització només és a efectes urbanístics i el seu objecte és el de 
analitzar el compliment dels paràmetres establerts en el Pla Parcial, així com tenir un 
fons documental de les edificacions existents en el sector. 
 
6. Es recorda que és necessari que el contribuent acrediti la superfície a efectes de 
cadastre i per tant que complimenti el corresponent model 902-S (902 Simplificat, per 
habitatges unifamiliars). Aquest imprès es pot comprar a caixa o a hisenda. Per a la 
tramitació del model 902 serà necessària una còpia de la mateixa documentació que es 
presenta per a la legalització i l’imprès complimentat. Cal precisar que la declaració a 
efectes de cadastre ha de ser un tràmit independent a l’estimació o desestimació de la 
legalització, és a dir, igualment s’ha de presentar el model 902. 
 
7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

4. 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.  

5. 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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27. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS .APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. M. S., PER A  
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP  A              
C. LLUNA, 3. NÚM. EXP.: 000887/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. M. S., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, a C. LLUNA,    3, 
(Exp.000887/2018-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 vista, assumeix de l’arquitecte vista, full d’assumeix de l’arquitecte 
tècnic i coordinador de seguretat i salut visat pel corresponent Col·legi Professional, 
així com el full del programa de control de qualitat i full d’estadística. 

3. La façana haurà de complir en quan a materials d’acabat i colors amb 
l’ordenança de colors de Vilanova i la Geltrú. 

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

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 2.32, 
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”. 

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

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

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

8. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació 
d’aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a 
l’exterior dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i 
integrades arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions 
vistos per façana. 
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9. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials 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. 

10. 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. 

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

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

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

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

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

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

16. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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17. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
28. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER GABY 
MARTINEZ, SL, PER A  FER REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  A C. SANT GREGORI, 12.                                     
NÚM. EXP.: 000908/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  GABY MARTINEZ, SL, per 
a  FER REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al                       
C. SANT GREGORI, 12, (Exp.000908/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament l’estudi bàsic de 
seguretat i salut i el full d’assumeix del coordinador de seguretat visat, així com còpia 
del projecte i de l’assumeix tècnic visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. 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. 

3. 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”. 

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

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

-  Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 
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5. 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. 

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

7. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’adjunten al projecte 
tècnic. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

8. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

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

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

11. 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. 
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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 
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 
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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.”.  
 
29. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER RESTAURACION 
URBANA DEL GARRAF, SL, PER A  ENDERROC D'UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PLANTA BAIXA  A L’AV. CUBELLES,   68.                           
NÚM. EXP.: 000923/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  RESTAURACION URBANA 
DEL GARRAF, SL, per a  ENDERROC D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PLANTA BAIXA, a l’AV. CUBELLES,   68, (Exp.000923/2018-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 
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7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

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

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

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER BUILDINGCENTER, SAU, 
PER A  AGRUPAR DUES PARCEL·LES A L’AV. TORRE DEL VALLÈS, 80. 
NÚM. EXP.000971/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  BUILDINGCENTER, SAU,  
NIFA6310615-7, per a AGRUPACIÓ DE DOS PARCEL·LES, a AV. TORRE DEL 
VALLES,   80, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
- Les parcel·les inicials són les següents: 

•  Parcel·la 12d de 1597,45 m2 amb façana a l’avinguda Torre del Vallés. 
• Parcel·la 12e de 1617,05 m2 amb façana a l’avinguda Torre del Vallés. 
 
- La parcel·la resultant de l’agrupació és la següent: 
 
• Parcel·la 12d+12e de 3214,50 m2 amb façana a l’avinguda Torre del Vallés. 

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. 

1. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
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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.”.  
 
31. 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. D180904. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES A CONCEDIR PER DECRET D’ALCALDIA 
 
1. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES RUBAU, SA, per instal·lar grua 

torre, al C. Pere Jacas, 27 (808/2018) 

2. Id. per CONSTRUCCIONES FERNANDEZ TREMPS, SL, per fer la divisió de un 
local en dues entitats, al C. Bailèn, 12B Bx 01 (831/2018) 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES A CONCEDIR PER DECRET 

1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per arranjar la tanca, al Polígon 40, 67 
(456/2018) 

2. Id. per FRED CAT 2012, SL, per a fer instal·lació interior de gas al local situat a la 
plaça de l’Era, 2 bx. 6a. (467/2018) 

3. Id. per XXXXX, per arranjar façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 
bastida dins de l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, al C. Aigua, 
62 (518/2018) 

4. Id. per RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, per ampliar el sistema d’extracció 
existent UFO, fer un tancament estanc perimetral no hermètic dels sistemes 
d’extracció i instal·lar dos claraboies de 110 x 110 cm en la coberta, a la Av. Eduard. 
Toldrà, 22A Bx (795/2018) 
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5. Id. per XXXXXX, per a pintar part baixa de la façana de l’edifici que es troba dins de 
l’àmbit de protecció de la Carta de Colors, a la rambla Principal, 120. (819/2018) 

6. Id. per XXXXXX, per arranjar i pintar façana de l’edifici entre mitgeres dins de 
l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, al C. Rei Jaume I, 23 
(910/2018) 

7. Id. per COM. PROP. C. CA L’ESCODA, 4, per fer rampa en el vestíbul de la 
comunitat, al C. Ca l’Escoda, 4 (915/2018) 

8. Id. per COM. PROP. PL. LLARGA, 14, per rehabilitar la façana, la coberta inclinada, 
reparació d’esquerdes i reparació puntual d’un forjat de l’edifici plurifamiliar, a la Pl. 
Llarga, 14 (916/2018) 

9. Id. per XXXXXX, per fer arranjament estructural puntual d’un pilar situat en la botiga 
en la planta baixa de l’edifici i canviar la porta d’entrada de la botiga, al C. Sant 
Sebastià, 5 (917/2018) 

10. Id. per KUKA ROBOTS IBERICA, SA, per fer reforma interior de la nau, al C. Bages 
(931/2018) 

11. Id. per XXXXXX, per instal·lar rètol en local comercial en edifici de catàleg, a la Rbla. 
Principal, 114 (938/2018) 

12. Id. per MEGADYNE RUBBER, SA, per fer un tancament interior de un edifici 
industrial, al Cra. BV-2115 L’ARBOÇ (IV,5) 

13. Id. per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, per desmuntar suport de formigó i 
instal·lar-ne un de nou, al C. Fitora, 2 (761/2018) 

14. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 4m per connexió 
de la xarxa elèctrica, al C. Ciment, 19 (815/2018) 

15. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 4m per connexió 
elèctrica, a la Rbla Torre de l’Onclet (816/2018) 

16. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa per connexió de gas, a la Rbla. 
Sant Jordi, 15 (817/2018) 

17. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 3,6 x 0,4m per connexió de 
gas, al C. Masia Nova, 12 (818/2018) 

18. Id. per XXXXXX, per fer instal·lació interior de gas, al C. Havana, 6 (837/2018) 
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19. Id. per VODAFONE ONO, SA, per obrir rasa de 57m per a la canalització de fibra 
òptica de 125m i fer un nou registre, a la Rbla. Pau (872/2018) 

20. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 30m per 
connexió de xarxa de bt, a la Av. Jaume Balmes, 1 (889/2018) 

21. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 9m per connexió 
a la xarxa elèctrica de bt, al C. Bilbao, 1 (899/2018) 

22. Id. per MEGADYNE RUBBER, SA, per a fer un tancament interior a l’edifici industrial 
situat a la carretera de l’Arboç, Km, 1,7 (carretera de La Plana)  (950/2018) 

23. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir 
rasa de 2,3 x 0,4m, al C. Recreo, 1 (902/2018) 

Obres per adequació i instal·lacions de locals  

1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per fer obres d’adequació de local per reforma 
de bar-restaurant al passeig del Carme, 46 bx 509/2018-OBR.  

 
2. Sol·licitud presentada per MORERA E HIJOS, SA, per fer obres de reforma d’un 

local per ampliar l’activitat de venda de pa amb la de degustació, al carrer de Josep 
Coroleu, 126. (862/18-OBR) 

 
32. 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. CP180904. 

OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per XXXXXX, per a primera ocupació de l’habitatge 

unifamiliar aïllat de PB, al C. Agricultura, 71 (663/2018)(278/2017) 

2. Id. per XXXXXX, per primera ocupació de la reforma i  ampliació d’un habitatge 
unifamiliar aïllat en PB, al C. Antonio Machado, 12 (741/2018)(481/2017) 

3. Comunicació presentada per GERMANS BURGUET I ARGELIS, SL, per primera 
ocupació de la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar i local comercial en 
planta baixa, a la Rbla. Principal, 45 (882/2018)(321/2017) 

4. Id. per XXXXXX, per primera ocupació de la rehabilitació d’un habitatge i fer la divisió 
horitzontal, al C. Fossar Vell, 13 Bxs (890/2018)(875/2016) 
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5. Id. per PROMOCIONES TAPIRO, SL, per primera ocupació de la rehabilitació de 
l’edifici plurifamiliar de PB+2PP, amb 6 habitatges, (437/2007-OBR) 
(920/2018)(935/2017) 

Obres menors 

6. Comunicació presentada per XXXXXX, per canviar el rètol del local comercial, a la 
Av. Francesc Macià, 123 (547/2018) 

7. Id. per XXXXXX, per reformar el bany, arranjar terrassa i pintar l’habitatge, a la Rda. 
Ibèrica, 147 03 01 (790/2018) 

8. Id. XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. de la Pau, 61 At. A 
(793/2018) 

9. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Rbla. Josep Antoni Vidal, 
6 03 02 (794/2018) 

10. Id. per COM. PROP. C. FORN DEL VIDRE, 12-22, per fer un nou paviment de 
formigó dels jardins interiors de la comunitat, al C. Forn del Vidre, 12-22 (796/2018) 

11. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Picapedrers, 36 
(797/2018) 

12. Id. per XXXXXX, per impermeabilitzar terrassa posterior i fer un nou paviment, al C. 
Andreu Planes, 11 (798/2018) 

13. Id. per XXXXXX, per reformar bany de l’habitatge, a la Rbla. Principal, 10 01 02 
(799/2018) 

14. Id. per XXXXXX, per reformar local comercial, al C. Llibertat, 43 Bx. (800/2018) 

15. Id. per XXXXXX, per arranjar la cuina de l’habitatge, al C. Bailen, 71-73 02 01 
(801/2018) 

16. Id. per XXXXXX, per arranjar i pintar revestiment de la façana, al C. Canigço, 9 
(802/2018) 

17. Id. per XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge, al C. Roger de Flor, 2 F 
(803/2018) 

18. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i substituir paviment, a la Masia d’en Federic, 
34 05 01 (804/2018) 
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19. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Arquitecte Gaudí, 10-
16 05 03 (805/2018) 

20. Id. per XXXXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Menendez Pelayo, 3 01 02 
(807/2018) 

21. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Albert Virella i bloda, 
2-4 Esc. A Atic 02 (809/2018) 

22. Id. per XXXXXX, per arranjar instal·lació elèctrica, a la Rda. Mar Mediterrania, 9 02 
01 (810/2018) 

23. Id. per XXXXXX, per enrajolar bany de l’habitatge, a la Pl. Moixiganga, 5 02 02 
(811/2018) 

24. Id. per COM. PROP. C. SANT ONOFRE, 90, per impermeabilitzar i enrajolar terrat 
comunitari, al C. Sant Onofre, 90 (813/2018) 

25. Id. per XXXXXX, per arranjar la impermeabilització del terrat, al C. Miquel Guansé, 
6 (821/2018) 

26. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Montseny, 13 01 01 
(826/2018) 

27. Id. per XXXXXX, reformar bany i cuina, al C. Sant Felip Neri, 14 01 02 (827/2018) 

28. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cunia, al C. Alber Virella i Bloda, 7 Bx 02 
(829/2018) 

29. Id. per COM. PROP. C. LEPANTO, 50, per rehabilitar façana de l’edifici, al C. 
Lepanto, 50 (830/2018) 

30. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Esglesia, 5 02 02 
(832/2018) 

31. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Catalunya, 15 01 01 
(833/2018) 

32. Id. per COM. PROP. C. DE L’AIGUA, 96-98, per instal·lar xarxa de protecció a la 
façana principal, al C. de l’Aigua, 96-98 (836/2018) 

33. Id. per XXXXXX, per canviar paviment i substituir finestres de fusta per finestres 
d’alumini, al C. Lleida, 25 01 (838/2018) 
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34. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Havana, 16 04 01 
(842/2018) 

35. Id. per COM. PROP. C. CA L’ESCODA, 4, per pintar el pati interior de l’edifici, AL c. 
Ca l’Escoda, 4 (843/2018) 

36. Id. per INVERNOVA, 23, per pintar parets i arranjar bany, al C. Picapedrers, 39 01 
(846/2018) 

37. Id. per DISTRIB SELMAR, SL, per modificar el desnivell de l’escala i pintar local, al 
C. Caputxins, 19 Local 02 (847/2018) 

38. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Francesc Macià, 
165B 02 04 (850/2018) 

39. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa de l’habitatge, al C. Estany, 
3 02 04 (851/2018) 

40. Id. per XXXXXX, per reformar local comercial, al C. Josep Llanza, 2 Local 2 
(854/2018) 

41. Id. per SOLER CANO INV. INMOBILIARIAS, SL, per reforma integral de bany i cuina, 
al C. Josep Coroleu, 48 01 02 (855/2018) 

42. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. de l’Assumpció, 2 03 
(856/2018) 

43. Id. per XXXXXX, per arranjar esquerdes i pintar façana de l’edifici, al C. Josep 
Coroleu, 46 (858/2018) 

44. Id. per SERVEIS DE SUPORT DE GESTIÓ, per fer una nova distribució interior de 
les oficines, al C. Josep Llanza, 1 02 03 (859/2018) 

45. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Edurard Toldrà, 
79 (860/2018) 

46. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 83, per fer una rehabilitació puntual dels 
balcons de les façanes de l’edifici plurifamiliar en cantonada, al C. Josep Coroleu, 
83 (865/2018) 

47. Id. per BANC DE SABADELL, per col·locar porta d’entrada anta intrusió i tapiar 
finestres, al C. Avel·lí Artís Gener “Tisner”, 11 (866/2018) 
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48. Id. per XXXXXX, per arranjar cuina de l’habitatge, al C. Tajo, 28 (867/2018) 

49. Id. per HIDROGEN AND OXIGEN, SL, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
unió, 19 01 02 (870/2018) 

50. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Lepant, 30 04 01 
(871/2018) 

51. Id. per XXXXXX, per arranjar fals sostre i substituir paviment, al C. Gas, 18 Local 1 
PB (875/2018) 

52. Id. per AICAN GARRAF SCP, per reformar bany al local, al C. Manuel de Cabanyes, 
27 (878/2018) 

53. Id. per PARROQUIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ, per arranjar humitats a 
les parets interiors de la rectoria, a la Pl. De la Immaculada Concepció S/N 
(881/2018) 

54. Id. per XXXXXX, per arranjar cuina i bany de l’habitatge, al C. Ancora, 8 04 03 
(883/2018) 

55. Id. per XXXXXX, per canviar paviments i pintar al local comercial, al C. Josep Llanza, 
11 (888/2018) 

56. Id. per COM. PROP. C. ESTANY, 4, per arranjar paraments de la caixa d’escala de 
la comunitat, al C. Estany, 4 (891/2018) 

57. Id. per COM. PROP. C. CASERNES, 39, per rehabilitar façanes, i altres elements 
comunitaris, al C. Casernes, 39 (892/2018) 

58. Id. per COM. PROP. RBLA. PAU, 1, per canviar el paviment del vestíbul, a la Rbla. 
Pau, 1 (893/2018) 

59. Id. XXXXXX, per reformar el bany de l’habitatge i canviar banyera per plat de dutxa, 
al C. Recreo, 27 04 01 (894/2018) 

60. Id. per COM. PROP. AV. PENEDES, 8,  per rehabilitar i pintar pati de llums interior 
de l’edifici, a la Av. Penedes, 8 (896/2018) 

61. Id. per XXXXXX, per reformar cuina de l’habitatge, a la Av. Jaume Balmes, 16 Atic 
(898/2018) 
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62. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Escorxador, 6 05 01 
(900/2018) 

63. Id. per XXXXXX, per reformar l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 64 03 02 
(903/2018) 

64. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Magdalena miró, 21 
02 01 (904/2018) 

65. Id. per XXXXXX, per canviar el paviment i pintar el local comercial, a la Pl. 
Mediterrania, 8 (905/2018) 

66. Id. per XXXXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Josep Mascaró, 10 
(907/2018) 

67. Id. per XXXXXX, per reformar bany del local sense activitat, al C. Ancora, 16 bx 
(909/2018) 

68. Id. per XXXXXX, per treure un muret del pati interior de l’habitatge, al C. Josep 
Coroleu, 18 Bx. (911/2018) 

69. Id. per XXXXXX, per modificar armari entre dos habitacions de l’habitatge, al C. 
Canaries, 23 01 01 (912/2018) 

70. Id. per MORERA E HIJOS, SA, per reformar local comercial, a la Pl. Soler i Gustems, 
10 Bx (913/2018) 

71. Id. per XXXXXX, per reformar planta superior de l’habitatge, al C. Santa Magdalena, 
14 (914/2018) 

72. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Rda. Ibèrica, 163 3A 
(918/2018) 

73. Id. per COM. PROP. C. FRANCESC IVERN, 6, per arranjar façana principal, al C. 
Francesc Ivern, 6 (919/2018) 

74. Id. per XXXXXX, canviar banyera per plat de dutxa de l’habitatge, al c. Eduard 
Maristany, S/N 02 01 (925/2018) 

75. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Pare Gari, 3 B 05 A 
(929/2018) 
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76. Id. per COM. PROP. C. RAMON Y CAJAL, 20, per fer una reparació puntual de la 
façana amb plataforma elevadora en edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. 
Ramon y Cajal, 20 (930/2018) 

77. Id. per PROMOCIONS VILANOVA, SA, per a allargar graons i fer replà d’accés al 
local situat al carrer Olèrdola, 39. (933/2018) 

78. Id. per XXXXXX, per arranjar revestiment i pintar parets, al C. Trobador Cercamons, 
4 Bx 01 (934/2018) 

79. Id. per COM. PROP. C. PERE RIUDOR, 14, per arranjar façanes del edifici i patis, 
al C. Pere Riudor, 14 (935/2018) 

80. Id. per XXXXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Lluis de Requessens, 11 
Esc. B 01 01(939/2018) 

81. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Lurdes, 7 (940/2018) 

82. Id. per XXXXXX, per pintar la façana i la mitgera de l’habitatge unifamiliar, al C. 
Fuensanta, 20 (941/2018) 

83. Id. per XXXXXX, per rehabilitar xemeneies, trasters i junta de dilatació de la coberta 
de l’edifici plurifamiliar, al C. Doctor Fleming, 42-44 (942/2018) 

84. Id. per XXXXXX, per arranjar i pintar façana de l’edifici i humitats del pati interior i 
terrassa, al C. Tetuan, 7-9 (943/2018) 

85. Id. per XXXXXX, per canviar les rajoles de la cuina i el bany de l’habitatge, al  C. 
Gas, 16 Exc I 03 04 (946/2018) 

86. Id. per XXXXXX, per arranjar la impermeabilització de la terrassa, al C. Gavines, 19 
(947/2018) 

87. Id. per XXXXXX, per canviar les rajoles del bany i la cuina de l’habitatge, a la Pl. de 
les Neus, 9-10 02 (949/2018) 

88. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 
4 01 (953/2018) 

89. Id. per XXXXXX, per treure les rajoles de la galeria de l’habitatge, enguixar i pintar, 
al C. Josep Coroleu, 87 04 02 (955/2018) 
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90. Id. per XXXXXX, per fer una reforma interior de la nau comercial, a la Rda. Ibèrica, 
17 Nau 4-B (957/2018) 

91. Id. per XXXXXX, per reformar cuina i bany, substituir el paviment i canviar la fusteria 
interior, al C. Llibertat, 93-101 02 01 (958/2018) 

ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per MANDALA SMOKING CLUB, 

per instal·lar un club social de fumadors de cànnabis al carrer del Pare Garí, 29, 
bxs. (420/2015) 
 

2- Declaració responsable d’obertura presentada per ARPAON 2016, SL, per instal·lar 
una perruqueria a la rambla Principal, 19, bxs. (140/18-eact) 

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

fruiteria al carrer de l’Aigua, 139-141, local 10.  (167/18-eact) 
 

4- Declaració responsable d’obertura presentada per GARRIDO MIÑO LOGISTICA Y 
SERVICIOS, SL, per instal·lar una activitat d’operadora de transports al carrer Riu 
Ebre, 23 B. (168/18-eact) 

 
5- Declaració responsable presentada per XXXXXX, per instal·lar una venda de calçat 

i complements al carrer dels Caputxins, 26, bxs. (171/18-eact) 
 

6- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXXXX per instal·lar una 
activitat de  venda d’espelmes i altres articles terapèutics alternatius, al carrer de 
l’Aigua, 86. (166/18-eact) 

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

acadèmia d’idiomes a la rambla Pirelli, 80, bxs.2.(454/16-act) 
 

8- Declaració responsable d’obertura presentada per MARES Y ZACALES, SCP, per 
instal·lar una activitat de venda de roba, al carrer dels Caputxins, 3, bxs. (111/18-
eact) 

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

perruqueria al carrer Palmerar, 7. (133/18-eact).  
 
COMUNIACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
10- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

carnisseria amb venda de d’alimentació i obrador a l’avinguda de Francesc Macià, 
125. (177/17-ACT) 
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11- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX per instal·lar una activitat 
d’elaboració i venda de menjars per emportar, al carrer de la Unió, 3, bxs. (9/18-
eact) 

 
12- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una activitat 

de venda i exposició de muntatge de vidres al carrer de l’Ancora, 33, nau 15. 
(117/18-eact) 

 
13- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar una venda 

d’alimentació i forn de pa, a l’avinguda de Francesc Macià, 163, A, bxs. 4 i 5. 
(186/18-eact) 

 
14- Comunicació prèvia d’obertura presentada per MALAKA PU ISE, SL, per instal·lar 

un bar restaurant a l’avinguda de Jaume Balmes, 35. (170/18-eact) 
 

15- Comunicació prèvia d’obertura presentada per MACHINDA VNG, SCP, per 
instal·lar un restaurant a la plaça de les Cols, 18. (219/18-eact) 

 
16- Comunicació prèvia d’obertura presentada per INVERSIONES 

GASTRONOMICAS HERMANOS PALACIOS, 2018, SL, per instal·lar un bar 
restaurant a la rambla de la Pau, 11-17, bxs. 1. (209/18-eact) 

 
17- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar un bar a 

l’avinguda de Francesc Macià, 159, bxs. 3. (199/18-eact) 
 

18- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX, per instal·lar un bar a 
l’avinguda de Francesc Macià, 161, escala A, bxs.3. (114/18-eact) 

 
19- Comunicació prèvia d’obertura presentada per THANDIKHAWA, SLU, per instal·lar 

un bar a la plaça Soler i Carbonell, 34, bxs. (145/18-eact) 
 

20- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX per instal·lar venda de 
iogurts amb degustació a la rambla Principal, 122 bx (143/18- eact).  

 
21- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXXXX per instal·lar l’activitat 

escape room a la rambla Exposició, 101 esc.1 bx 04 (195/18-eact)  
 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE NOM 

 
 

22- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per XXXXXX, per instal·lar una 
perruqueria a l’avinguda de Francesc Macià, 124, bxs. (202/18-eact) 

 
23- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per XXXXXX, per instal·lar una 

activitat de venda d’alimentació a l’avinguda de la Collada, 12. (226/18-eact) 
 

24- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per XXXXXX, per instal·lar una 
activitat de venda d’alimentació al carrer Bruc, 26, bxs. (225/18-eact) 
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25- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per XXXXXX, per instal·lar un 

bar restaurant a la rambla Principal, 114, bxs. (201/18-eact) 
 

26- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per XXXXXX per instal·lar un bar 
a l’avinguda Francesc Macià, 70, bxs. (207/18-eact) 

 
27- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per XXXXXX, per instal·lar un 

bar al carrer Bailen, 51, bxs. (206/18-eact) 
 

28- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per BISAN HIBA, SL, per 
instal·lar l’activitat d’elaboració i venda de menjars per emportar al carrer de 
Tarragona, 12, bxs. 9. (459/16-ACT) 

 
29- Comunicació prèvia per canvi de nom presentada per RESTAURACIÓ 

ALCOCHER I MORA VILANOVA, SL, per instal·lar un bar restaurant a la plaça 
Mediterrània, 2, bxs.9. (215/18/-eact) 

 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
33. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ INTERRUPCIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB 
REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació és la que s’adjunta a continuació, que comença per M. G, J. M. i finalitza per 
J. E., S. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per 
als interessos municipals.”. 
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34. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB 
REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació és la que s’adjunta a continuació, que comença per C. G., R. I finalitza per E. 
F., M. S. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals.”. 
 
 
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 aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
35. PATRIMONI. APROVAR EL 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 RAMBLA DE LA PAU, 
NÚM. 48 (CAN PAHISSA), AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 185/2018/ePAT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Autoritzar l’ús de 76 m2 en planta baixa, de la finca situada a la Rambla de 
la Pau, 48, segons plànol que s’adjunta com annex, del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, a favor del CONSORCI VNG EIXAMPLE NORD a partir del 1 de setembre de 
2018. 
 
SEGON. L’autorització es realitzarà d’acord amb les següents condicions: 
 
1ª.- FINALITAT. La finalitat de l’autorització d’ús  de l’espai és per oficines.  
Així com l’autorització pertinent per instal·lar els elements de mobiliari i equips 
informàtics necessaris pel correcte desenvolupament de l’activitat. 
 
2ª.- OBLIGACIONS DE VNG EIXAMPLE NORD.- Durant el període de vigència de 
l’esmentada autorització d´ús: 
 

a)  Disposar d’assegurança de responsabilitat civil dels riscos que es puguin 
ocasionar, així com qualsevol dany a tercers que es pugui produir en l’espai 
cedit. 
 

b) Fer-se càrrec de la part proporcional (40%) del manteniment i subministres del 
seu propi ús : aigua i electricitat  , així com el de les seves instal·lacions . 
(Superfície útil : 76 m2 )  que efectuarà el pagament corresponent per 
transferència bancària a la compte corrent designada a tal efecte per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
c) Manteniment dels espais comuns (Vestíbul accés , Servei de bany, i 

magatzem/sala a la planta superior)  compartits amb el Servei de Medi Ambient 
(ocupació útil : 105 m2 (60%)).  

 
3ª.- REVOCACIÓ.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, podrà revocar unilateralment 
aquesta autorització d´ús en qualsevol moment acordant la suspensió d’ús, per raons 
d’interès públic. 
 
4ª.- CAUSES D’EXTINCIÓ.- Són causes d’extinció, sense perjudici que la Corporació 
pugui acordar la revocació de l’autorització d’ús i la recuperació de l’espai cedit (76 m2) 
de la finca : 

 
• Per desaparició del bé 
• Per desafectació del bé 
• Per renúncia de VNG EIXAMPLE NORD 
• Per resolució judicial 
• Per manca de vigència de pòlissa de responsabilitat civil vigent. 
• Per incompliment de les condicions establertes. 

 
5ª.- RESTITUCIÓ.- VNG EIXAMPLE NORD, retornarà,  en el moment que finalitzi per 
qualsevol de les causes previstes, l’espai cedit en correcte estat de manteniment, i les 
instal·lacions existents en aquest moment. 
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6ª.-REALITZACIÓ I FINANÇAMENT DE LES OBRES I INSTAL.LACIONS. 
 
El Consorci, en el moment de la notificació d’aquest acord, farà efectiu a l’Ajuntament la 
quantitat de 20.000€ amb la finalitat que l’Ajuntament adjudiqui les obres i instal·lacions 
assenyalades al plànol i informe tècnic a que s’ha fer referència en aquest acord. 
 
TERCER.-  Notificar el present acord al Consorci VNG EIXAMPLE NORD, al 
departament de Projectes i Obres , Patrimoni i al Servei de Participació Ciutadana. “. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 12.45 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
Glòria Garcia Prieto       Tomàs Bonilla Nuñez 
 


