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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 09 D’ABRIL DE 2019 

 
Acta núm. 15 
 
Assistents: 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ  (Comunicació) i la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) 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 02 

D’ABRIL DE 2019. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 02 d’abril de 
2019 
 
2. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 

03 D’ABRIL DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de data 03 de 
març de 2019 
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS 
RELLOTGES PÚBLICS DEL MUNICIPI. NÚM. EXP. 000014/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del serveis de manteniment i reparació dels rellotges 
públics del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159.6 
de la LCSP, per un període de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys més per 
períodes anuals i amb un pressupost base de licitació anual de 2.600,00€, més 546,00€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 3.146,00€ (TRES MIL CENT 
QUARANTA-SIS EUROS). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 02.9200.2279901 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.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.”. 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 38 CONTENIDORS DE 3.200 
L. DE CÀRREGA LATERAL, NOUS O DE SEGONA MÀ, PEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MUNICIPI. NÚM. EXP. 
000015/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del subministrament de 38 contenidors de 3.200 L. de 
càrrega lateral, nous o de segona mà, pel servei de recollida de residus sòlids urbans 
del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159.6 
de la LCSP, amb un pressupost base de de TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS 
EUROS (34.500,00€) més SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 
(7.245,00€) corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de QUARANTA-UN MIL SET-
CENTS QUARANTA-CINC EUROS (41.745,00€). La durada del contracte coincideix 
amb el termini de lliurament que es fixa en 30 dies naturals a comptar des de la 
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga. 
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TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1621.2270001 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.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.”. 
 
5. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS 
CORPORATIVES DE L'AJUNTAMENT. NÚM. EXP. 000016/2019-CONT 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació de serveis de gestió de les 
xarxes corporatives de l’Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156.6 de la LCSP, 
per un període d´1 any, amb un pressupost base de licitació de 30.000 €, més 6.300 € 
d’IVA al 21%, que fan un total de 36.300 € (TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS). 
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 03.9201.2260200 Publicitat i difusió activitats 
municipals 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. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

6. CONTRACTACIÓ APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE LA ROBA D’UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL. NÚM. EXP. 
000011/2019-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 



 
 

4 
 
 
 
 

per a la contractació del subministrament  de la roba d’uniformitat de la Policia Local de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, 
per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes anuals i amb un pressupost 
màxim de base de licitació de 99.200,- €, més 20.832,- € , corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de 120.032 € (CENT VINT MIL TRENTA-DOS EUROS), pels 2 anys de 
durada del contracte. 
 
L’import adjudicat serà  en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment 
executats. 
 
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 05.1301.22000 Unitat Administrativa del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte 
es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
La quantitat prevista pel pressupost del 2019 serà de 60.016,- € (IVA inclòs). 
La quantitat prevista pel pressupost del 2020 serà de 60.016,- € (IVA inclòs). 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

  Preu 
unitari 

Unitats 
previstes 

a l’any 
    Total  Total + 

21% iva  

Polo nou m/c 52,00 € 178 9.256 € 11.199,76 € 

Polo nou m/ll 57,00 € 178 10.146 
€ 12.276,66 € 

Funda armilla 
antibales 125,00 € 89 11.125 

€ 13.461,25 € 

Samarreta tèrmica 29,00 € 1 29 € 35,09 € 

Pantalons estiu 63,00 € 1 63 € 76,23 € 

Pantalons hivern 63,00 € 1 63 € 76,23 € 

Pantalons estiu moto 84,00 € 1 84 € 101,64 € 

Pantalons estiu hivern 91,00 € 1 91 € 110,11 € 

Folre 36,00 € 1 36 € 43,56 € 

Sabates 80,00 € 1 80 € 96,80 € 

Bambes 80,00 € 1 80 € 96,80 € 

Botes mitja canya  105,00 € 1   105 € 108,90 € 

guants antitall 45,00 € 1 45 € 54,45 € 

guants moto estiu 27,00 € 1 27 € 32,67 € 

guants moto hivern  68,00 € 1 68 € 82,28 € 
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7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL C. DE LA CALÇ, MENTRE ES DESPLAÇAVA EN PATINET, EL 
DIA 1 DE FEBRER DE 2019.  IMPORT: SENSE DETERMINAR. NÚM.  EXP. 
000023/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.  
 
8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
15/01/2019 A LA PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, PER INFRACCIÓ 
DELS ARTICLES 5, 12.1 I 16  DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA ANIMALS, PER 
NO ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, NO 
CENSAR EL GOS I EVITAR MOLÈSTIES, EN DATA 20/02/2018. NÚM. EXP. 
000165/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona titular del 
NIE XXXXXX. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador a la persona titular 
del NIE XXXXXX 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 

 

9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
08/01/2019 A LA PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, PER INFRACCIÓ 
DELS ARTICLES 5, 12.1 I 16  DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA ANIMALS, PER 
NO ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, NO 
CENSAR EL GOS I EVITAR MOLÈSTIES, EN DATA 26/03/2018. NÚM. EXP. 
000299/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona titular del 
NIE XXXXXX, per quedar acreditat que la manca de cens del gos no és per inactivitat 
de la propietària. 
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SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador a nom de la 
persona titular del NIE XXXXXX. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 

 

10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 50.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
CENSAR EL SEU GOS, SEGONS INFORME DE DATA 13/12/2018. NÚM. EXP. 
000610/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de  a 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.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
11. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/10.  NÚM. EXP. 34/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/10 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/10 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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12. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR LA PROPOSTA D’ACORD DE 

L’AJUNTAMENT, D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE 
COMPRA I ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA. NÚM. EXP. 681/2019/eCOM 

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

ACORD 

“Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02), per un 
termini de dotze mesos, comptadors a partir de la data de formalització del present 
contracte. Aquest període podrà ésser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos 
addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com 
a màxim.  

Segon.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’ACM, preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona .”. 

TRESORERIA 
 
13. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU 2018 

(EXPLOTACIONS AGRARIES). NÚM. EXP. 49/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.662,88 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (Explotacions agràries)  previstos a l’apartat 
B).a).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en 
els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 
2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 
2017: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 1.482,64 
2 XXXXXX 180,24 
    1.662,88 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del vigent 
Pressupost municipal. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
14. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU 2018 

(BORSA LLOGUER SOCIAL). NÚM. EXP. 50/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 118,30 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a l’apartat B).b) 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nom NIF Import 
C. B., M. C. XXXXXX 118,30 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 
(Subvencions Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
15. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU 2018 

(USOS). NÚM. EXP. 51/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 3.790,08 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (per foment d’activitats industrials, comercials i 
hoteleres) previstos a l’apartat B).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la 
concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
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de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nom NIF Import 
DIGITAL LOLA COMMERCE, SA A58028655 3.790,88 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
16. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IBIU 2018 

(NIVELL DE RENDA) NÚM. EXP. 52/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 4.572,40 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) previstos a l’apartat A).a) 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 93,15 
2 XXXXXX 59,84 
3 XXXXXX 149,00 
4 XXXXXX 84,13 
5 XXXXXX 138,90 
6 XXXXXX 129,04 
7 XXXXXX 82,72 
8 XXXXXX 66,14 
9 XXXXXX 146,82 
10 XXXXXX 48,04 
11 XXXXXX 110,24 
12 XXXXXX 32,03 
13 XXXXXX 123,29 
14 XXXXXX 94,64 
15 XXXXXX 101,43 
16 XXXXXX 71,65 
17 XXXXXX 74,94 
18 XXXXXX 236,15 
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19 XXXXXX 68,65 
20 XXXXXX 79,16 
21 XXXXXX 71,01 
22 XXXXXX 77,88 
23 XXXXXX 400,00 
24 XXXXXX 105,63 
25 XXXXXX 221,27 
26 XXXXXX 202,47 
27 XXXXXX 39,02 
28 XXXXXX 197,01 
29 XXXXXX 349,55 
30 XXXXXX 100,73 
31 XXXXXX 210,92 
32 XXXXXX 130,51 
33 XXXXXX 99,22 
34 XXXXXX 57,49 
35 XXXXXX 103,54 
36 XXXXXX 38,13 
37 XXXXXX 55,48 
38 XXXXXX 122,58 
  4.572,40 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

17. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS IVTM 2018 
(BIMODALS). NÚM. EXP. 53/2019/ESUB 

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

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 44,96 Euros, per ajuts al pagament de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals o que 
utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2018, previst a l’apartat B).d) de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 
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Nº NIF Import 
1 XXXXXX 8,99 
2 XXXXXX 35,97 
  44,96 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXED 

2018 (LLOGATERS). NÚM. EXP. 54/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.355,16 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) de l’exercici 2018, previstos a 
l’apartat B).h).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 
de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
d’octubre de 2018: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 93,29 
2 XXXXXX 98,20 
3 XXXXXX 98,20 
4 XXXXXX 98,20 
5 XXXXXX 98,20 
6 XXXXXX 98,20 
7 XXXXXX 93,29 
8 XXXXXX 98,20 
9 XXXXXX 93,29 
10 XXXXXX 93,29 
11 XXXXXX 98,20 
12 XXXXXX 98,20 
13 XXXXXX 98,20 
14 XXXXXX 98,20 
  1.355,16 

 



 
 

12 
 
 
 
 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXED 
2018 (LLOGATERS PUNT NET). NÚM. EXP. 55/2019/ESUB 

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

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 117,84 Euros, per ajuts al pagament de 
la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) de l’exercici 2018, 
previstos a l’apartat B).h).2 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 
data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol 
de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
d’octubre de 2018: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 39,28 
2 XXXXXX 39,28 
3 XXXXXX 39,28 
  117,84 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS ICIO – 
TXUR 2018. NÚM. EXP. 56/2019/ESUB 

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

ACORD 

1. “Concedir els ajuts següents per un total de 18.812,94 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
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ambient, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).e) de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nº NIF Import (1) 
1 XXXXXX 893,43 1.e) 
2 XXXXXX 381,30 1.e) 
3 XXXXXX 1.328,12 1.e) 
4 XXXXXX 151,65 1.e) 
5 XXXXXX 169,13 1.e) 
6 XXXXXX 2.831,29 1.g) 
7 XXXXXX 9.273,58 1.g) 
8 XXXXXX 119,60 1.h) 
9 XXXXXX 184,90 1.h) 
10 XXXXXX 2.585,54 1.h) 
11 XXXXXX 232,65 1.h) 
12 XXXXXX 97,65 1.h) 
13 XXXXXX 564,10 1.k) 
    18.812,94   
 (1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada als apartats B).e).1 i B).e).2 de la Base 

Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

21. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXEN 
2018. NÚM. EXP. 57/2019/ESUB 

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

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 19.832,40 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats de l’exercici 2018, 
previstos a l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 
2018: 
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Nº NIF Import 
1 XXXXXX 402,00 
2 XXXXXX 126,20 
3 XXXXXX 37,10 
4 XXXXXX 757,20 
5 XXXXXX 378,60 
6 XXXXXX 126,13 
7 XXXXXX 686,00 
8 XXXXXX 460,20 
9 XXXXXX 354,90 
10 XXXXXX 496,00 
11 XXXXXX 137,20 
12 XXXXXX 75,67 
13 XXXXXX 156,90 
14 XXXXXX 324,00 
15 XXXXXX 126,13 
16 XXXXXX 308,70 
17 XXXXXX 460,20 
18 XXXXXX 111,30 
19 XXXXXX 111,30 
20 XXXXXX 466,80 
21 XXXXXX 156,90 
22 XXXXXX 782,04 
23 XXXXXX 262,57 
24 XXXXXX 700,20 
25 XXXXXX 52,97 
26 XXXXXX 350,10 
27 XXXXXX 75,67 
28 XXXXXX 177,60 
29 XXXXXX 411,60 
30 XXXXXX 74,20 
31 XXXXXX 350,10 
32 XXXXXX 296,00 
33 XXXXXX 261,50 
34 XXXXXX 185,50 
35 XXXXXX 686,00 
36 XXXXXX 52,97 
37 XXXXXX 411,60 
38 XXXXXX 177,60 
39 XXXXXX 384,75 
40 XXXXXX 700,20 
41 XXXXXX 211,47 
42 XXXXXX 75,67 
43 XXXXXX 350,10 
44 XXXXXX 350,10 
45 XXXXXX 175,05 
46 XXXXXX 230,10 
47 XXXXXX 920,40 
48 XXXXXX 111,30 
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49 XXXXXX 111,30 
50 XXXXXX 262,57 
51 XXXXXX 50,45 
52 XXXXXX 411,60 
53 XXXXXX 350,10 
54 XXXXXX 355,20 
55 XXXXXX 894,30 
56 XXXXXX 262,57 
57 XXXXXX 350,10 
58 XXXXXX 350,10 
59 XXXXXX 37,10 
60 XXXXXX 148,40 
61 XXXXXX 17,65 
62 XXXXXX 111,30 
63 XXXXXX 201,00 
64 XXXXXX 243,30 
65 XXXXXX 111,30 
66 XXXXXX 411,60 
67 XXXXXX 75,67 
  19.832,40 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

22. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXEN 2018. RECTIFICACIÓ 
ACORD JGL 26/02/2019. NÚM. EXP. 39/2019/ESUB 

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

ACORD 

1. “Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2019 de concessió 
dels d’ajuts al pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats, de 
l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a 
la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018, modificant el càlcul de la subvenció segons 
les dades següents: 
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Nº Nom 
Import 
Rebut 
pagat 

Import 
Subvenció 
aprovada 

(70%) 

Import 
Subvenció 

correcte 
(60%) 

1 XXXXXX 252,26 176,58 151,36 
2 XXXXXX 371,00 259,70 222,60 
3 XXXXXX 523,00 366,10 313,80 
4 XXXXXX 592,00 414,40 355,20 
5 XXXXXX 670,00 469,00 402,00 
6 XXXXXX 1.080,00 756,00 648,00 
7 XXXXXX 1.080,00 756,00 648,00 
8 XXXXXX 1.108,65 776,05 665,19 
9 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
10 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
11 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
12 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
13 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
14 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
15 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
16 XXXXXX 1.167,00 816,90 700,20 
17 XXXXXX 1.372,00 960,40 823,20 
18 XXXXXX 1.372,00 960,40 823,20 
19 XXXXXX 1.372,00 960,40 823,20 
20 XXXXXX 1.372,00 960,40 823,20 
21 XXXXXX 1.372,00 960,40 823,20 
22 XXXXXX 1.534,00 1.073,80 920,40 
23 XXXXXX 2.831,95 1.982,36 1.699,17 
  26.238,86 18.367,19 15.743,32 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
23. ESTADÍSTICA I PADRÓ.  APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS RESERVATS 

PER A LA COL·LOCACIÓ GRATUÏTA DE CARTELLS DE PROPAGANDA 
ELECTORAL, PER LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS I AL 
PARLAMENT EUROPEU, 26 DE MAIG DE 2019. NÚM. EXP. 54/2019/eEST 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la designació dels emplaçaments de us gratuït reservats per aquest 
ajuntament, als efectes de la campanya electoral i que tot seguit es relacionen: 
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TRAM 1: RAMBLA PRINCIPAL – RAMBLA DE LA PAU FANALS 
PL. NEUS – C. JARDÍ 12 
C. JARDÍ – C. RECREO 12 
C. RECREO – AV. F. MACIÀ 10 
AV. F. MACIÀ – C. COLON 16 
C. COLON – C. TETUAN 14 
C. TETUAN – RBLA.VIDAL 14 
RBLA. VIDAL – C. SOLER I MORELL 32 
C. SOLE I MORELL – C. CONXITA SOLER 28 
C. CONXITA SOLER – PG. DEL CARME 28 

TOTAL FANALS 166 

  

TRAM 2: RBLA. LLUIS  COMPANYS  FANALS 
C. ROGER DE FLOR – C. NAVEGANTS 2 
C. NAVEGANTS- C. RAMON MUNTANER 8 
C. RAMON MUNTANER - C. REI PERE CERIMONIÒS 8 
C. REI PERE CERIMONIÒS - C. BERNAT VILAMARÍ  5 
C. BERNAT VILAMARI – PG. CARME 8 

TOTAL FANALS 31 

  

  
TRAM 3: ABAT ESCARRÉ – C. JOSEP COROLEU FANALS 
RDA. IBÈRICA  – C. TORRE ENVEJA 3 
C. TORRE ENVEJA – C. SANT ONOFRE 11 
C. SANT ONOFRE – C. AIGUA 6 
C. AIGUA – C. JARDÍ 6 
C. JARDÍ – AV. FRANCESC MACIÀ 9 
AV. F. MACIÀ – C. PELEGRÍ BALLESTER 5 
C. PELEGRI BALLESTER  -AV. CUBELLES 10 
AV. CUBELLES – AV. JAUME BALMES 6 
AV. JAUME BALMES - C. ANSELM CLAVÉ 4 
C. ANSELM CLAVÉ – C. ARQUITECTE GAUDÍ 10 

TOTAL FANALS 70 

  

TRAM 4: RONDA EUROPA FANALS 
CRUÏLLA J. OLIVER – RDA. IBÈRICA 69 

TOTAL FANALS 69 

  

TRAM 5: PG. MARÍTIM – PG. CARME – PG. RIBES ROGES FANALS 
PG. MARÍTIM  (CRUÏLLA JOAN OLIVER – RBLA. PAU) 17 
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PG. MARÍTIM  ( CRUÏLLA JOAN OLIVER – RBLA. PAU)        TRAM 
CENTRAL 16 

PG. CARME (RBLA. PAU – RBLA. LLUIS COMPANYS) 28 
PG. CARME (RBLA. PAU – RBLA. LLUIS COMPANYS)          TRAM 
CENTRAL 5 

PG. RIBES ROGES (RBLA. LLUIS COMPANYS - ADARRO) 57 
PG. RIBES ROGES (RBLA. LLUIS COMPANYS - ADARRO)      
"PASSEIG" 105 

TOTAL FANALS 228 

  

TRAM 6: ARMANYÀ - TACÓ   TOTAL 
FANALS  

AVDA. VILAFRANCA (RDA. IBÈRICA – C. PARE PIBERNAT)  35 
TACÓ (INTERIOR) 36 

TOTAL FANALS 71 

  

TRAM 7: CARRETERA - GELTRÚ TOTAL 
FANALS 

AV. EDUARD TOLDRÀ (RDA. EUROPA - ROTONDA KM. 43) 26 
AV. EDUARD TOLDRÀ (ROTONDA KM.43 – C. DUC AHUMADA) 16 
RBLA EXPOSCIÓ (C. DUC AHUMADA – C. UNIÓ) 26 
RBLA. JOSEP TOMÀS VENTOSA (C. UNIÓ – RBLA. PRINCIPAL) 16 
RBLA. JOSEP A. VIDAL (RBLA. PRINCIPAL – RBLA. SAMÀ) 18 
RBLA. JAUME BALMES (RBLA. SAMÀ – C. GRECO) 34 
AVDA. PENEDÈS 17 
AV. GARRAF 31 
RBLA. DEL CASTELL 25 

TOTAL FANALS 141 

  

TRAM 8: BARRI DE MAR TOTAL 
FANALS 

C. LLIBERTAT (C. ÀNCORA – PL. IMMACULADA  CONCEPCIÓ) 10 
PL. IMMACULADA CONCEPCIÓ 4 
C. GAS 9 
C. CONXITA SOLER 8 
C. CANÀRIES 18 
C. BALEARS 17 
C. ANCORA (RBLA. PAU – C. SÍNIA VAQUES) 25 
C. MARTÍ TORRENTS – PL. RAJANTA 10 
C. PERE RIUDOR 8 
C. CARLETS 8 
C. FORN DEL VIDRE (RBLA. PAU -ESTACIÓ) 7 

TOTAL FANALS 124 
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TRAM 9: PL. SARDANA - AVDA. CUBELLES TOTAL 
FANALS 

AVDA. CUBELLES (C. MENENDEZ PELAYO – C.GRECO) 15 
C. CANIGÓ 9 
C. ARQUITECTE GAUDÍ 9 
C. DEL MONTSENY 17 
C. JOSEP ANSELM CLAVÉ 22 

TOTAL FANALS 72 

  

TRAM 10:  BARRI DE SANT JOAN - CENTREVILA TOTAL 
FANALS 

RBLA. SAMÀ (C. TEATRE – AV. F. MACIÀ) 13 
RBLA. SAMÀ (AV. F. MACIÀ - RBLA. VIDAL) 17 
RBLA SAMÀ (RBLA. VIDAL - C. SOLER I MORELL) 8 
F.MACIÀ (RBLA. SAMÀ – C. JOSEP COROLEU) 19 
F.MACIÀ (C. JOSEP COROLEU – RBLA. ARNAU DE VILANOVA) 48 
C. AIGUA (C. PARE GARÍ – C. JOSEP COROLEU) 13 
C. AIGUA (C. JOSEP COROLEU – RBLA. ARNAU DE VILANOVA) 40 

TOTAL FANALS 158 

  

  
  

TRAM 11: LA COLLADA TOTAL 
FANALS 

AV. ROCACRESPA (C. DR. ZAMENHOFF – AV. RIU FOIX) 41 
AVDA. COLLADA 62 
AV. TORRE DEL VALLÈS (RDA. IBÈRICA – AV. ROCACRESPA) 35 
C. RIU FOIX 18 
AV. SIS CAMINS 20 
C. TURBINA 17 
C. MARGALLÓ 26 

TOTAL FANALS 219 

  

TRAM 12 : RONDA IBERICA TOTAL 
FANALS 

RBLA. ARNAU DE VILANOVA – C. DR. ZAMENHOF 7 
C. DR. ZAMENHOF – ROTONDA BV-2115 28 
ROTONDA BV-2115 – C. MIQUEL GUANSÉ   (TRAM CENTRAL) 16 
ROTONDA BV-2115 – C. MIQUEL GUANSÉ 36 
C. MIQUEL GUANSE – C. MASIA FREDERIC   (TRAM CENTRAL) 8 
C. MIQUEL GUANSE – C. MASIA FREDERIC  31 
C. MASIA FREDERIC – RBLA .SANT JORDI 12 
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RBLA. SANT JORDI – RONDA EUROPA   (TRAM CENTRAL) 19 
RBLA. SANT JORDI – RONDA EUROPA    4 

TOTAL FANALS 161 

  

TRAM 13: FOND0 SOMELLA TOTAL 
FANALS 

C. AGRICULTURA (AV. ROCACRESPA – AV. SOMELLA) 41 
AV. SOMELLA (RDA. AMÈRICA – AV. ROCACRESPA) 32 

TOTAL FANALS 73 

  

TRAM 14: ARAGAI TOTAL 
FANALS 

AV. ARAGAI (RBLA. ARNAU DE VILANOVA – C. ESTORNELLS) 36 
AV. TORRE DEL VALLÈS (AV. ARAGAI – RDA. IBÈRICA) 18 

TOTAL FANALS 54 

  

TRAM 15: SANTA MARIA TOTAL 
FANALS 

AV. DEL TERME (C. CAMÍ FONDO DE SOMELLA – PG. JUÍ DEL 
MORO) 19 

PG. DELS SALZES 18 
C. OMS 21 

TOTAL FANALS 58 

  

TRAM 16: PRAT DE VILANOVA TOTAL 
FANALS 

AV. DEL PRAT (CARRETERA A PG. VORAMAR) 16 
TOTAL FANALS 16 

  
UBICACIÓ DE CARTELLERES  
Avda. Montseny núm. 9-11-13  
C/Aigua - Pl. Anxaneta  
C/Montmell - Pl.Sardana  
R. Salvador Samà - Escola Pompeu Fabra  
Rbla.Principal 8 - C. Jardí  
C/Jardí - Jardins Francesc Macià  
C/Recreo - Rasa Miquelet  
C/Llibertat - C/Forn del Vidre (doble cara)  
C/Pelegrí Ballester - c/Pare Garí  
Rbla. Principal - C/ A.Colon (doble cara)  
Rbla. Salvador Samà - c/Pelegrí Ballester  
Avda. Francesc Macià - Jardins Francesc Macià  
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PARETS OBRA VISTA PER CARTELLS   
C. SANT ANTONI, 3  
C. DR. FLEMING, 37  
ESTACIÓ RENFE   
  
PUBLICITAT ALS PONTS  
C. JOSEP COROLEU ( Banda Mar)  
C. JOSEP COROLEU ( Banda Muntanya)   
R. PAU (Banda Mar)  
R. PAU (Banda Muntanya)  
R. PIRELLI (Banda Mar)  
R. PIRELLI (Banda Muntanya)  

 
SEGON. Comunicar a la Junta Electoral el llistat dels emplaçaments disponibles de us 
gratuït reservats per a propaganda electoral.”. 
 
24. ESTADÍSTICA I PADRÓ . APROVAR LA RELACIÓ DE LOCALS OFICIALS I 

LLOCS PÚBLICS RESERVATS PER A ACTES ELECTORALS PROPERES 
ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU, 26 DE MAIG DE 2019. 
NÚM. EXP. 54/2019/eEST 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la designació dels locals oficials i llocs públics reservats per aquest 
ajuntament, als efectes d’actes de campanya electoral i que tot seguit es relacionen: 
 
LLOCS PÚBLICS: 
 
Pl. Charlie Rivel  
Pl.  d’Enric Cristòfol Ricart, excepte els dissabtes. 
Pl. Beatriu de Claramunt. 
Pl. del Xoriguer.  
Pl. de les Acàcies. 
Parc Molí de Vent. 
Parc dels Pobles d’Espanya.  
Pl. dels Sis Camins. 
Pl. de Soler i Gustems. 
Parc de la Sardana. 
Pl. del Sol. 
Pl. de Pau Casals. 
Pl. de la Mediterrània, 
Pl. de la Cucanya 
 
Cal avisar prèviament a l’ajuntament si s’ha de muntar infraestructura per 
modificar les terrasses dels bars. 
Horari: de dl. a dg. de 9 a 24 hores. 
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LOCALS: 
 
COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL,  de dl. a dv. 
Horari:  matí de 10 a 14 hores 
 
Imprescindible concretar horari amb la Regidoria d’Esports 
 
CENTRE CÍVIC MOLI DE VENT  
Sala d’actes del centre. 
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores 
 
CENTRE CÍVIC SANT JOAN  
Sala d’exposició del centre.  
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores,  
 
CENTRE CÍVIC TACÓ  
Sala d’exposició del centre. 
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores,   
 
CENTRE CÍVIC i ESPORTIU LA COLLADA - ELS SIS CAMINS  
Sala d’actes del centre      
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores,  
 
CENTRE CÍVIC LA SARDANA  
Sala d’actes del centre 
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores,  
 
CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN  
Carrer de Josep Llança, 4 
Horari de dilluns a dijous de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores 
 
Imprescindible concretar horari amb la direcció de tots els centres 
 
SEGON. Comunicar a la Junta Electoral el llistat de locals i llocs públics reservats per a 
actes de campanya electoral.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
25. APROVAR EL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA NÚM. EXP. 

124/2019/ERH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Nomenar funcionari de carrera en el càrrec de Tècnic Auxiliar,  funcionari de 
carrera, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica auxiliar C1, amb efectes 
15 d’abril de 2019 al Sr. A. L.V., amb DNI XXXXXX. 
 
SEGON.- Nomenar funcionari de carrera en el càrrec de Tècnic/a d’Administració 
Especial, Grup A1, Escala de l’Administració Especial, subescala tècnica, amb efectes 
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1 d’abril de 2019, al senyor F. O. V. amb DNI XXXXXX. El senyor F. O. V. té una 
antiguitat a l’organització superior als 4 mesos de prova en una plaça de les mateixes 
característiques, nivell i funcions que la convocada, per tant resta eximit de la realització 
del període de prova.  
  
TERCER.- Adscriure al senyor  F. O. V. al lloc de treball de Director de Recursos 
Humans i Organització Interna A1-28, a partir de l’1 d’abril de 2019.  
 
QUART.- La viabilitat econòmica dels nomenaments estan consignats en el  Capítol I 
del pressupost municipal vigent i estan prèviament fiscalitzades i explicades en els 
acords de la Junta de Govern Local de dates 28 d’agost de 2018 i 12 de juny de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques de la convocatòria de les places corresponents. 
 
CINQUÈ.- Notificar els nomenaments als interessats i publicar-ho al BOPB. 
 
SISÈ.- Els funcionaris de carrera prendran possessió del càrrec en el termini de 20 dies 
hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
26. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 

INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF RELATIU AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
I ASSISTIT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 2019. NÚM. EXP. 
334/2019/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració, que s’adjunta com annex I 
 
SEGON. L’import d’aquest conveni equivalent a 36590,57€, es farà efectiu amb càrrec a la 
partida  35.2312.2279903 Servei de Transport adaptat, del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web, 
al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal de 
Transparència. 
 
QUART. Aprovar la fitxa del conveni, que s’adjunta com annex II 
 
CINQUÈ.-Notificar aquets acord a l’interessat/ada.”. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
27. MERCATS MUNICIPALS. SAPROVAR L’AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ 

DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚMERO 26 DEL 
MERCAT DEL CENTRE. NÚM. EXP. 3/2019/eMER 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte l’acord d’autorització de la transmissió pres per la  Junta 
de Govern Local el passat 12 de febrer. 
 
SEGON. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 26 del Mercat del Centre. 
 
TERCER. Autoritzar la transmissió de la parada núm. 26 del Mercat del Centre a favor 
del senyor P. R. R., amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari. 
 
QUART. Autoritzar el canvi de denominació de l’activitat actual de cansaladeria, per la 
de carnisseria, segons les proporcions generals del Mix Comercial del Mercat, d’acord 
amb l’article 4 de l’annex 1., i reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2, apartat 
b) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament 
de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Requerir a l’actual concessionari senyor J. A. M. B., d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 2, apartat a), el pagament del 10 % de l’import del traspàs pactat entre ells que 
ascendeix a 30.000,00 €, resultant la quantitat a ingressar de tres mil euros (3.000,00 €)    
 
SISÈ. Requerir al senyor P. R. R. com a nou concessionari, d’acord amb el que disposa 
l’Ordenança fiscal per la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 1, el 
pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar la quantitat 
de 100,00€ pels metres lineals de la parada (4,83ml), ascendint l’import total a quatre-
cents vuitanta-tres euros (483,00), així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
SETÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a 
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
VUITÈ. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la condició 
suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits. 
 
NOVÈ. Aquesta transmissió es fa amb efectes de 12 de febrer de 2019. 



 
 

25 
 
 
 
 

 
DESÈ. Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
 
 
A les 9:10 hores, s’incorpora a la Sessió el Regidor F. Xavier Serra Albet. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
28. PROJECTES I OBRES. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LES 
OBRES “REFORMA, ADEQUACIÓ I ACTIVITATS A L’EDIFICI                         
MUNICIPAL SITUAT AL CARRER SANT SEBASTIÀ NUMERO 11 EL TOC.                                       
NÚM. EXP. 25 /2019EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar  l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres   “Reforma, adequació 
i activitats a l’edifici municipal situat al carrer Sant Sebastià numero  11 El Toc” que es 
tramitarà segons el procediment obert simplificat abreujat,   amb  un pressupost de 
setanta mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta cèntims 70.985,50€ ( 
58.665,70€ més  12.319,80€ del 21 per cent de  l’IVA).    
 
Segon.-  Aprovar la licitació pel procediment obert simplificat abreujat per a 
l’adjudicació de les esmentades obres i publicar l’anunci corresponent.   
 
Tercer.- Aprovar la despesa  quant a 38.150€ a càrrec de la partida 09.3278.2269902, 
quant a 20.000€ a càrrec de la partida 09.3278.2269901 i quant a 12.835,50€ a càrrec 
de la partida 09.3278.2269900.  
 
Quart .- Condicionar  l’adjudicació de les esmentades obres a l’aprovació de la 
modificació de crèdit número expedient 305/2019/eAJT.”. 
 
29. PROJECTES I OBRES. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LES 
OBRE  D’ADEQUACIÓ DE L’ANTIGA ZONA DE BAR I EN UNA NOVA AULA I 
ALTRES INTERVENCIONS  DE MILLORA A L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. NÚM. EXP. 23 /2019EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar  l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres   “”Adequació de 
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l’antiga zona de bar en una nova aula i altres intervencions de millora en l’escola 
conservatori municipal de música Mestre Montserrat “ que es tramitarà segons el 
procediment obert simplificat,   amb  un pressupost de cinquanta dos mil vuit-cents 
seixanta nou euros amb noranta-sis cèntims 52.869,96€ ( 43.694,18€ més  9.175,78€ 
del 21 per cent de  l’IVA).    
 
Segon.-  Aprovar la licitació pel procediment obert simplificat abreujat per a 
l’adjudicació de les esmentades obres i publicar l’anunci corresponent.   
 
Tercer.- Aprovar la despesa  quant a 50.000€ amb càrrec a la partida 50.9330.63207, 
condicionada l’adjudicació a l’aprovació de la modificació del pressupost actualment en 
tràmit, i quan a quant a 2870e amb càrrec a la partida  32.33201.2120100 del vigent 
pressupost de 2019.  
 
Quart .- Condicionar  l’adjudicació de les esmentades obres a l’aprovació de la 
modificació de crèdit numero expedient    304/2019eAJT.”. 
 
30. SERVEIS VIARIS. APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA 

TERMINOLOGIA EMPRADA EN EL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE 
COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA MANCOMUNITAT MITJANÇANT 
EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL TEGAR DEL GARRAF, PER TAL DE 
DUR A TERME LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE MANTENIMENT I NETEJA 
DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI, ZONA B. NÚM. EXP. 000086/2019-
SVI 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar sobre la base dels antecedents exposats, es proposa l’aprovació de 
la terminologia actualitzada en el conveni interadministratiu de cooperació entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat mitjançant el centre especial de 
treball TEGAR del Garraf, per tal de dur a terme la prestació del servei  de manteniment 
i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona B 
 
SEGON. Aprovar la fitxa /extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
MODEL FITXA-EXTRACTE 
Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I JARDINS 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ZONA B. 
 
Data: (data de signatura) 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
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AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF 
Objecte:(el motiu o raó del conveni) 
 
La Mancomunitat TEGAR del Garraf, a través del seu CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL (TEGAR), prestarà el servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, zona B, dins el marc de col·laboració mútua en el 
desenvolupament d’accions socials en relació a  l’atenció, assistència, formació, 
rehabilitació, protecció i orientació del seu personal, i promoció i conscienciació dels 
municipis que integren la Mancomunitat. 
 
Dit servei es prestarà amb subjecció a totes i cadascuna de les clàusules del present 
conveni, així com al plec de prescripcions tècniques que s’adjunta a aquest conveni 
com a annex 1 i que passa a formar part integrant d’aquest, el qual s’accepta 
plenament i en la seva integritat per part de la Mancomunitat, deixant-se constància 
d’això mitjançant la seva signatura en el present acte, com a prova de conformitat. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a complir els termes del 
present Conveni i el referit plec de prescripcions tècniques i jurídiques, tota vegada 
que ambdós documents tenen plena força vinculant entre ambdues parts. 
 
Ambdues parts podran acordar addicionar al manteniment nous espais i zones al 
conveni sense increment de cost, sempre que amb els mitjans humans i materials a 
disposició per a la prestació dels serveis objecte del present conveni puguin assumir-
se sense que es produeixi una disminució en la qualitat del servei objecte de conveni. 
Quan això no sigui factible aquest espais i zones podran addicionar-se, amb estudi 
previ i posterior aprovació, del nombre d’hores de personal i maquinària i materials 
necessaris als preus unitaris que s’acordi entre les parts, i en els termes previstos al 
plec de prescripcions tècniques i jurídiques. 
 
En qualsevol cas, aquestes addicions i les seves conseqüències –tècniques, 
jurídiques i econòmiques- s’hauran de reflectir com a modificació o annex al present 
conveni, degudament aprovat i signat per ambdues parts.   
 
Drets i Obligacions: ( relació d’acords que vinculen les parts) 
Els drets i obligacions del TEGAR en el compliment de la prestació dels serveis 
objecte de Conveni són els que es dimanen del contingut del plec de prescripcions 
tècniques i jurídiques que s’annexa al present Conveni, sens perjudici dels altres que 
es puguin derivar de la normativa administrativa i de règim local que sigui d’aplicació. 
 
La Mancomunitat reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació 
fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica, així com el dret de la Unió Europea, en 
tots els seus aspectes, inclosos els de previsió i seguretat social. En aquest sentit, el 
TEGAR resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social del seu personal 
i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter 
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la 
relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i 
els treballadors d'un i d'altres. 
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La Mancomunitat, a través del TEGAR, haurà de presentar a sol·licitud de 
l’Ajuntament els certificats corresponents acreditatius de què es troba al corrent de 
les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Vigència: (data finalització del conveni) 
 
El temps de durada d’aquest conveni s’estableix en DEU (10) ANYS, a comptar des 
de la data de la seva signatura.   

 
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, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014m 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. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni i de 
tots aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Mancomunitat TEGAR del Garraf.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
31. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER BARELZ, SL, PER A FINALITZAR LA 
CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP AMB GARATGE COMUNITARI, SITUAT UN AL CARRER DEL 
VINYET, 16 CANTONADA AMB EL C. GARBELL, 2 I L’ALTRE SITUAT AL C. 
GARBELL, 4. NÚM. EXP. 001410/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BARELZ, SL, per a  
FINALITZAR LA CONSTRUCCIÓ DELS 2 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+2PP, amb garatge comunitari, situat un al carrer del Vinyet, 16 
cantonada amb el carrer Garbell, 2 i l’altre al carrer Garbell, 4. (Exp.001410/2018-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  

1. Una vegada 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. 



 
 

29 
 
 
 
 

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. 

-  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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Atès que el sector disposa de xarxa pseudo-separativa, s’haurà de contemplar un 
sistema de reaprofitament de l’aigua de pluja recollida en les cobertes de l’edifici. 
L’evacuació de la resta d’aigua pluvial es realitzarà superficialment fins als embornals 
de la via pública. 

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 
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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 
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. 
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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.”.  
 
32. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER SESOLIVERES PROMOCIONS, SL, PER A  
CONSTRUIR 2A FASE DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN FILERA DE 
PS+PB+2PP, QUE INCLOU 5 HABITATGES I PÀRQUING COMUNITARI , AL 
C. BALL DE BASTONS, 14, 16, 18, 20 I 22. NÚM. EXP. 001463/2018-OBR // 
000359/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per SESOLIVERES 
PROMOCIONS, SL, per a  CONSTRUIR LA 2 FASE DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN 
FILERA DE PS+PB+2PP, QUE INCLOU 5 HABITATGES I PÀRQUING COMUNITARI, 
situat al C. BALL DE BASTONS, 14, 16, 18, 20 i 22, (Exp.001463/2018-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
Condicions de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments 
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2. Compliment de la DT-5 aparcament amb places tancades, de la Direcció General 
d’Extinció i Prevenció d’Incendis. 
 
3. Compliment del codi tècnic d’edificació: DB, SI, DB, SUA, i DB HS 
 
4. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 
 
5. Compliment de l’Ordenança reguladora de soroll i vibracions. 
 
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions. 
 
7. Les portes de les places s’han de poder obrir manualment i de manera fàcil des 
de l’interior i han de tenir una superfície calada de com a mínim d’un 50% de la superfície 
total de la porta. 
 
8. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 
emesa pel departament d’Indústria de la Generalitat. 
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
 
Condicions particulars de les obres 
 
1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

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

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

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

a.  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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b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa  
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat 
 
5. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 
 
6. 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 les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram. 
 
7. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar com 
a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a 
aquest Ajuntament el projecte d’execució. 
 
8. 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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9. 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. 
 
10. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis, 
aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
 
11. 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 infrastructures de telecomunicacions, i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte 
tècnic. 
 
12. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 
 
13. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 
14. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  
 
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 
 
15. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
16. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
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17. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
 
18. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
 
19. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Condicions generals d’obres majors (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 
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8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
33. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER BETON CATALAN, SA, PER A  ENDERROCAR  
NAU INDUSTRIAL AÏLLADA  A C. CIMENT,   19 NÚM. EXP. 000008/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BETON CATALAN, SA, per 
a  ENDERROCAR  NAU INDUSTRIAL AÏLLADA, a C. CIMENT,   19, (Exp.000008/2019-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Els residus que es generin seran gestionats d’acord amb les prescripcions del 
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

2. Caldrà donar compliment a l’article 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats. En aquest sentit caldrà comunicar a 
l’òrgan ambiental corresponent el cessament definitiu o temporal de les activitats. 

3. Una vegada finalitzades les obres de desmantellament i enderroc caldrà aportar 
un informe d’avaluació de l’estat del sòl i les aigües subterrànies a fi de garantir la no 
contaminació d’aquestes. 

4. La manipulació dels materials amb contingut de fibrociment hauran de ser 
realitzats per una empresa especialitzada la qual cosa caldrà acredita a la finalització de 
les obres. 

5. 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 vista pel col·legi professional. 

6. 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. 

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

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

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
34. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER CEL URBA, SL, PER A  ENDERROCAR NAU 
INDUSTRIAL  A C. ACER,   16. NÚM. EXP. 000025/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CEL URBA, SL, per a  
ENDERROCAR NAU INDUSTRIAL, a C. ACER,   16, (Exp.000025/2019-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Caldrà donar compliment a l’article 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats. En aquest sentit caldrà comunicar a 
l’òrgan ambiental corresponent el cessament definitiu o temporal de les activitats. 

2. Una vegada finalitzades les obres de desmantellament i enderroc caldrà aportar 
un informe d’avaluació de l’estat del sòl i les aigües subterrànies a fi de garantir la no 
contaminació d’aquests. 
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3. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
35. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER E. S. S., PER A  OBRES PER A FER CANVI 
D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE AL C. GINESTA, 3 I FER DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE LA FINCA EN DOS HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS 
AMB ELEMENTS COMUNITARIS AL C. GINESTA 3 I 5 NÚM. EXP. 
000240/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. S. S., per a  OBRES PER 
A FER CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE al C. Ginesta, 3 I FER DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE LA FINCA EN DOS HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS AMB 
ELEMENTS COMUNITARIS al C. Ginesta 3 i 5,  (Exp.000240/2019-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 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. 

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” 

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

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

ii. 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. 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. 
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6. 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. 

7. 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.  

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

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

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

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

12. Tal com estableix l’Ordenança 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. 

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

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

D’OBRES PRESENTADA PER EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A  
SOL·LICITUD LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE  A C. 
CODONYAT,    9. NÚM. EXP. 000267/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  EDIFICACIONES 
VILANOVA, SL, per a  Sol·licitud llicència instal·lació de grua torre, a C. CODONYAT,    
9, (Exp.000267/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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1. 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. Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació: 

 . Certificat final d’instal·lació signat pel tècnic i vista pel seu Col·legi Professional. 

a. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats i 
segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

b. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el 
que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de junt, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per obres o altres 
aplicacions”. 

3. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent per al període de transcurs de l’obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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37. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190409. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per A. J. S., per a reformar l’habitatge unifamiliar amb petita 
afectació estructural, a la Rbla. Joan Baptista Pirelli, 56 (000119/2019-OBR) 

2. Id. per D.V. V. B., per a reformar l’interior de l’habitatge modificant la distribució 
interior amb petita afectació estructural, fer canvi d’instal·lacions i fusteries, al C. 
Albert Virella i Bloda, 7 Bx 2 (000183/2019-OBR) 

3. Id. per FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per a arranjar i rehabilitar 
la façana de l’edifici dintre del pla especial i catàleg del patrimoni “Casa Junque i 
Escofet”, a la Pl. Cotxes, 3 (000316/2019-OBR) 

ACTIVITATS 

4. Sol·licitud presentada per UNION DEFINITIVA, SL, per a fer obres de reforma d’un 
local per instal·lar una activitat de venda de pa amb degustació a l’avinguda de 
Francesc Macià, 97-99. (263/19-OBR).”. 

38. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190409 

 
ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per N. G. P., per instal·lar una 

carnisseria al carrer de Josep Coroleu, 128. (8/19-eact) 
 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per NGC REAL ESTATE & 

CONSTRUCTION 2018, SL, per instal·lar una oficina immobiliària i arquitectura al 
carrer de la Llibertat, 43. (16-19-eact) 

 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per M. M. G. P. per instal·lar una 

activitat d’agència de viatges al carrer Manuel Tomàs, 26. (313/18-eact) 
 
4- Declaració responsable d’obertura presentada per A. R. M. per instal·lar una 

activitat de venda d’alimentació per animals al carrer d ela Llibertat, 137, bxs. 
(28/19-eact) 
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5- Declaració responsable d’obertura presentada per V. M., per instal·lar un centre de 
teràpies naturals, a la rambla Principal, 67, 3er. (47/19-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per CAIXABANK, SA, per instal·lar una 

oficina bancària (reforma) a la rambla Principal, 10. (84/19-eact) 
 
COMUNICAICÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE TITULARITAT 
 
7- Comunicació prèvia  presentada per RA PASTES I PASTISSOS,SL, per canviar de 

nom una pastisseria amb degustació al carrer de Sant Onofre, 104. (89/19 eact) 
 

8- Comunicació prèvia  presentada per RA PASTES I PASTISSOS,SL, per canviar de 
nom un obrador al carrer de Sant Onofre, 104. (89/19 eact) 
 

9- Comunicació prèvia presentada per F. F. L. per canviar de no un restaurant al 
passeig Marítim, 61. (92/19-eact) 
 

10- Comunicació prèvia presentada per E. G. R. per canviar de nom una botiga de roba 
al carrer de Sant Sebastià, 24. (81/19-eact).”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.20 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 


