ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 15 MAIG DE 2018
Acta núm. 19
Assistents:
BLANCA ALBÀ PUJOL
GLÒRIA GARCIA PRIETO
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
SECRETARI ACCIDENTAL
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la NÚRIA 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:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 08 DE
MAIG DE 2018.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 08 de maig
de 2018.
2.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA RETROEXACAVADORA
PER ALS SERVEIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000013/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contractació del subministrament d’una retroexcavadora per als serveis
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la LCSP i amb un pressupost base de licitació de VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS
QUARANTA-QUATRE AMB SEIXANTA-TRES EUROS (82.644,63 €), més DISSET MIL
TRES-CENTS CINQUANTA-CINC AMB TRENTA-SET EUROS (17.355,37 €),
corresponents al 21% d’IVA, EUROS, que fan un total de CENT-MIL EUROS (100.000
€). El un termini de lliurament de la màquina de dos mesos i la garantia de la mateixa, de
dos anys.
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1621.227001 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.”.
3.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU
VEHICLE 3973 DTS, PER MANIOBRA DE LA GRUA, A LA RAMBLA SAMÀ, 33,
EL DIA 22 D’ABRIL DE 2017. IMPORT SENSE ESPECIFICAR.
NÚM. EXP. 000020/2018-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 XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
4.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU
VEHICLE 9097 DCM AL CAURE-LI UN SENYAL A SOBRE, AL CARRER
FRANCESC MACIÀ, 113, EL DIA 24 DE JULIOL DE 2017. IMPORT SENSE
ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000025/2018-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 XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
OCUPACIÓ
5.

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
L’ACTUACIÓ “PROGRAMADA” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.
NÚM. EXP. 000005/2018-EDT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la realització
de l’actuació “ProgramADA”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb codificació 18/Y/255543 per valor de
7.200.- € (SET MIL DOS-CENTS EUROS).
SEGON.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització del següent
servei, objecte de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
RECURS
Projectes específics per a la
dinamització del mercat de treball
local

Actuació

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

ProgramADA

Ajut
econòmic

7.200.- euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d'abril de 2019 per a justificar
les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.
TERCER.- TRANSFERIR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat
esmentada en el punt primer d’aquest acord.”.
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6.

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ
DE L’ACTUACIÓ “TRÀNSIT” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.
NÚM. EXP. 000006/2018-EDT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la realització
de l’actuació “TRÀNSIT”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019, amb codificació 18/Y/255544 per valor de 16.040,15.- €
(SETZE MIL QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS).
SEGON.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització del següent
servei, objecte de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
RECURS

Actuació

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Projectes específics per a la
dinamització del mercat de treball
local

TRÀNSIT

Ajut
econòmic

16.040,15.euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
3. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
4. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d'abril de 2019 per a justificar
les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.
TERCER.- TRANSFERIR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat
esmentada en el punt primer d’aquest acord.”.
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7.

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
L’ACTUACIÓ “APROPEM-NOS” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.
NÚM. EXP. 000007/2018-EDT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la realització
de l’actuació “APROPEM-NOS”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb codificació 18/Y/255542 per valor de
18.762,34.- € (DIVUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTAQUATRE CÈNTIMS).
SEGON.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització del següent
servei, objecte de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
RECURS
Projectes específics per a la
dinamització del mercat de treball
local

Actuació

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

APROPEMNOS

Ajut
econòmic

18.762,34.euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
5. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
6. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d'abril de 2019 per a justificar
les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.
TERCER.- TRANSFERIR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat
esmentada en el punt primer d’aquest acord.”.
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
INTERVENCIÓ
8.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚMERO F/2018/14. NÚM. EXP. 30/2018/EINT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/14
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/14
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”
9.

COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE
COMPRA DESTINAT A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 776/2018/eCOM

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE
CATALUNYA SL. el subministrament d’UN equip multifunció en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent:
LOT 21: Multifunció b/n A3 d’alt rendiment
Model: MP4055SP (antic MP4002SP)
Preu lloguer: 76,04€
Preu pàgina b/n: 0,0054€

La partida de càrrec és: 32.3201.2120100. Manteniment Escoles Municipals
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la
previsió de data d’inici és a 01 de juny de 2018
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.
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TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.”.
TRESORERIA
10.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA
EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE 5 DE FEBRER DE 2018, EN
RELACIÓ A L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DELS EXERCICIS 2011 A
2016 DE LA FINCA DEL CARRER TEODOR CREUS I COROMINAS 30.
NÚM. EXP. 000024/2018-GES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per ANTONI CALDERON
GRAS, amb NIF XXXX, contra el decret de la Regidora Delegada de data 5 de febrer de
2018.”.
11.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL
DECRET DE DESESTIMACIÓ D’APLICACIÓ DEL COEFICIENT DEL 2% A L’IBI
2016 DEL CARRER HAVANA 20 AT 01 I 02. NÚM. EXP. 000198/2017-GES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Estimar el Recurs de Reposició interposat per O. M. G., amb NIF XXXX, aplicant el
coeficient del 2% a l’Impost sobre Béns Immobles 2016 del carrer Havana 20 AT 02 i
reconèixer el dret a la devolució de 32,69€.
Informar que ja es va aplicar el 2% a l’AT 01.
Requerir perquè es presenti al Servei Municipal de Recaptació el document que
s’adjunta a la present resolució, degudament complimentat per tal de poder fer efectiva
la transferència de l’import a retornar.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
12.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI 52428122J, LA SANCIÓ DE MULTA DE 600 €
PER HAVER EXECUTAT OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE LOCAL
COMERCIAL AL C. LLIBERTAT, 13 SENSE EL CORRESPONENT TÍTOL
HABILITANT. NÚM. EXP. 000035/2017-DIS.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER . IMPOSAR a l’interessat G. F. G., amb DNI XXXX, la sanció de SIS
CENTS EUROS (600 €), en relació a l’expedient sancionador num 000035/2017-DIS,
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de conformitat amb la Proposta de Resolució de la Instructora de l’expedient de data 4
d’abril de 2018, ressenyada a la part expositiva de la present resolució.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessada i al servei de Recaptació
TERCER. Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en
els terminis i condicions establerts en el propi document.”.
13.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER J. M. A., DE DIVISIÓ
HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+ENTRESOL+2PP, AMB
3 HABITATGES A C. SANT FRANCESC, 13. NÚM. EXP. 000117/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència sol·licitada per J. M. A., NIF XXXX, per a DIVISIÓ
HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+ENTRESOL+2PP, AMB 3
HABITATGES, a C. SANT FRANCESC, 13, d'acord amb la documentació presentada i
amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i
generals:
-

Després de la divisió horitzontal la descripció de l’edifici és la següent:

•
ENTITAT 1: habitatge de 86,85 m2 construïts desenvolupats en planta baixa i
planta entresòl, amb façana al carrer Sant Francesc.
•
ENTITAT 2: habitatge de 63 m2 construïts desenvolupats en planta primera, amb
façana al carrer Sant Francesc.
•
ENTITAT 3: habitatge de 90,20 m2 construïts desenvolupats en planta segona i
coberta, amb façana al carrer Sant Francesc.
Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari.
La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per
fer parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS
1.
Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils
o penals en l’exercici de les seves activitats.
2.
No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.
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14.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER OBRES BVC
BLAU, SLU, PER A ENDERROCAR NAU INDUSTRIAL AMB SORTIDA PEL
CARRER CASERNES I PEL CARRER LLIMONET A C. CASERNES,
11
NÚM.EXP. 000202/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per OBRES BVC BLAU, SLU,
per a ENDERROCAR NAU INDUSTRIAL AMB SORTIDA PEL CARRER CASERNES I
PEL CARRER LLIMONET, a C. CASERNES, 11, (Exp.000202/2018-OBR) d'acord
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1.
En cas que durant el procés d’enderroc es trobés element de fibrociment caldrà
que els treballs es realitzin per una empresa especialitzada en la manipulació d’aquest
material.
2.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
3.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
4.
L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
7.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
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arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
8.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1.
Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o
penals en l’exercici de les seves activitats.
2.
Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment
s’hagin pogut malmetre.
3.
En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4.
Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5.
El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

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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15.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER OBRES BVC
BLAU, SLU, PER A ENDERROCAR EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
AMB SORTIDA DEL LOCAL AL CARRER CASERNES I AL CARRER
LLIMONET A C. CASERNES, 13. NÚM. EXP. 000203/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per OBRES BVC BLAU, SLU,
per a ENDERROCAR EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB SORTIDA DEL
LOCAL AL CARRER CASERNES I AL CARRER LLIMONET, a C. CASERNES, 13,
(Exp.000203/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
En cas que durant el procés d’enderroc es trobessin elements de fibrociment
caldrà que els treballs es realitzin per una empresa especialitzada en la manipulació
d’aquest material.
2.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
3.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
4.
L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
7.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
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arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
8.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1.
Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o
penals en l’exercici de les seves activitats.
2.
Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment
s’hagin pogut malmetre.
3.
En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4.
Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5.
El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

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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16.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD
DE
LLICÈNCIA
D’OBRES
PRESENTADA
PER
COM. PROP. C. MERCADERS, 8, PER A REHABILITAR LA COBERTA
INCLINADA DE TEULA A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES A
C. MERCADERS, 8. NÚM.EXP.000279/2018-OBR

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMERCONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per
COM. PROP.
C. MERCADERS, 8, per a REHABILITAR LA COBERTA INCLINADA DE TEULA A
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a C. MERCADERS, 8,
(Exp.000279/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
Abans de l’inici de l’obra cal aportar la còpia visada del projecte de rehabilitació
així com els assumeixos visats corresponents al projecte.
2.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
3.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
4.
L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
7.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
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8.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1.
Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o
penals en l’exercici de les seves activitats.
2.
Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment
s’hagin pogut malmetre.
3.
En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4.
Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5.
El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

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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17.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. G. R., PER
A REPARAR FORJAT I LA FAÇANA DE L'EDIFICI A C. MIG,
12.
NÚM. EXP. 000458/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M. G. R., per a REPARAR
FORJAT I LA FAÇANA DE L'EDIFICI, a C. MIG, 12, (Exp.000458/2018-OBR) d'acord
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1.
Abans de l’inici de l’obra cal aportar la copia del projecte i de l’assumeix visada pel
corresponent Col·legi Professional.
2.
El material i el color de la façana cal que compleixi amb els requeriments marcats
per l’ordenança de Colors de Vilanova i la Geltrú. A més, no es podrà deixar el toxo vist
(incloent les arcades a sardinell), en compliment del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni
Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú.
3.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
4.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
5.
L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
6.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
7.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
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8.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
9.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

6.
S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7.
Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8.
Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9.
No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.
18.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD
DE
LLICÈNCIA
PRESENTADA
PER
GRUPO
COMPONENTES VILANOVA, SL, PER A LEGALITZAR CONSTRUCCIÓ
AUXILIAR PER A ÚS DE MAGATZEM, SITUADA A LA RDA. EUROPA, 24.
NÚM. EXP. 000091/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per GRUPO COMPONENTES
VILANOVA, SL, per a LEGALITZACIO DE CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PER A ÚS DE
MAGATZEM, a RDA. EUROPA,
24, (Exp.000091/2018-OBR) d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
Mesures correctores i Condicions particulars de les activitats
1.
Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials.
2.

Compliment de la llei 3/2010.

3.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la
legalització de la instal·lació elèctrica.
4.
Compliment de la Llei de Normalització Lingüística, pel que fa referència a la
retolació del local.
5.
Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions pròpies dels
edificis i edificacions.
6.

Disposar de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus generats.

7.

Previ a l’inici de l’activitat, cal presentar el següent:

•
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 la instal·lacions contra incendis.
•
Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat.
Condicions particulars de les obres
1.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
2.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.

17

3.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre
el Pla durant el transcurs de l’obra.
4.
L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
7.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
8.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Condicions generals obres majors (edificació, reforma i enderroc)
1.
Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o
penals en l’exercici de les seves activitats.
2.
Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment
s’hagin pogut malmetre.
3.
En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4.
Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5.
El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

6.
S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
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7.
Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8.
Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9.
No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.
19.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J.V.S.,
PER A
SUBSTITUIR FORJATS I COBERTA DE L'EDIFICI ENTRE
MITGERES DE L'EDIFICI DE PB+1PP A
C. FERRER I VIDAL,
10.
NÚM. EXP. 001279/2017-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per J. V. S., per a SUBSTITUIR
FORJATS I COBERTA DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE L'EDIFICI DE PB+1PP, a
C. FERRER I VIDAL,
10, (Exp.001279/2017-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions
particulars i generals:
1.
Les obres es sol·liciten sobre un edifici comercial sense una activitat definida, per
la qual cosa la llicència es concedeix en referència exclusivament a les obres
d’edificació, per la qual cosa les condicions específiques relacionades amb l’activitat en
qüestió, restaran subjectes als condicionants tècnics particulars que es fixin en la pròpia
llicència d’activitats quan aquesta sigui sol·licitada.
2.
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.
3.
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.
4.
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
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arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
5.
Un cop finalitzades les obr4es 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.
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.
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,

20

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

de
de
de
de

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.”.
20.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. P. R., PER A
REFORMAR I CANVIAR L'ÚS DEL LOCAL DE LA PLANTA BAIXA DE
L’EDIFICI, PER A CONVERTIR-LO EN HABITATGE, SITUAT AL C. SANT
PERE, 38B, BX 02. NÚM. EXP. 001340/2017-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per J. P. R., per a REFORMAR I
CANVIAR L'ÚS DEL LOCAL DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI, PER A
CONVERTIR-LO EN HABITATGE, SITUAT AL C. SANT PERE, 38B, BX 02.
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(Exp.001340/2017-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
En el cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que
l’edificació inclogui la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les corresponents
xarxes.
2.
En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació
haurà d’incloure interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials respecte de la
residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva
connexió a la xarxa de clavegueram.
3.
Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre
d’altre documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel
col·legi professional.
4.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
5.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
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.

22

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

de
de
de
de

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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21.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER L. R. L., PER A
AGRUPAR LES FINQUES DEL C. SALUT, 6 I C. CORREU, 11, FER DIVISIÓ
HORITZONTAL DE LA FINCA RESULTANT, AMB 2 HABITATGES I 1 LOCAL I
FER OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA, AMB VARIACIÓ DE VOLUM I
CANVI DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L'HABITATGE DEL C. SALUT, 6.
NÚM. EXP. 000015/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per L. R. L., per a AGRUPAR
LES FINQUES DEL C. SALUT, 6 i C. CORREU, 11, FER DIVISIÓ HORITZONTAL DE
LA FINCA RESULTANT, AMB 2 HABITATGES I 1 LOCAL I FER OBRES DE
REHABILITACIÓ I REFORMA, AMB VARIACIÓ DE VOLUM I CANVI DE DISTRIBUCIÓ
INTERIOR DE L'HABITATGE DEL C. SALUT, 6, (Exp.000015/2018-OBR) d'acord amb
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1.
L’executivitat de la llicència resta condicionada a la presentació en aquest
Ajuntament de la còpia visada del projecte i full d’assumeix del tècnic director de l’obra
igualment visada.
2.

La divisió horitzontal consta dels següents elements;

•
Element 1: Habitatge, carrer Salut 6, consta de planta baixa, planta altell, planta
primera i planta segona, amb una superfície construïda de 329,22 m2.
•
Element 2: Habitatge, carrer Correu, 11, consta de planta primera, planta segona i
planta sotacoberta, amb una superfície construïda de 156,38 m2.
•
Element 3: Local comercial; carrer Correu 11, situat a la planta baixa amb una
superfície construïda de 129,93 m2.
3.
Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
4.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
5.
L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
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ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
6.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
7.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
8.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
9.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
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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
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d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8.
Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9.
No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.
22.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M.T.G.S., PER A
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP
A
AV. EDUARD TOLDRÀ, 10. NÚM. EXP. 000097/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M.T.G.S., per a CONSTRUIR
HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP, a AV. EDUARD TOLDRA, 10,
(Exp.000097/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de
l’AESA que s’incorpora en el present acord:
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2.
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.
3.
Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència o
permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable d’aquesta,
és condició necessària la presentació de:
1.
Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
2.
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
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manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la
instal·lació que s’hagin d’haver reparat.
4.
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.
5.
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.
6.
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 aportar a
aquest Ajuntament el projecte d’execució.
7.
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.
8.
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.
9.
Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de primera ocupació, aportant entre
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel
col·legi professional.
10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
11. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
12. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
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possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
13. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
14. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn.
15. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
16. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present 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
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
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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
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validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8.
Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9.
No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.
23.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES
PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL .
NÚM. EXP. D180515.

“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1. Sol·licitud presentada per COM. PROP.RBLA. CASTELL, 37 per arranjar façana
principal de l’edifici plurifamiliar, a la Rbla. Castell, 37 (604/2017)
2. Id. per XXXX, per col·locar pedra al voltant de la piscina, al C. Castanyers, 23
(39/2018)
3. Id. per L’ESFINX I EL ROSER, SL, per enderrocar cel ras i apuntalar el sostre en
caràcter d’urgència per problemes amb humitats, a la Rbla. Principal, 94 (166/2018)
4. Id. per XXXX, per fer obertura de dues finestres a la façana lateral de l’habitatge
unifamiliar, al C. Hospital, 15 (313/2018)
5. Id. per XXXX, per rehabilitar ràfec en façana principal de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres amb bastida, al C. Bonaire, 35 (321/2018)
6. Id. per REGRA VILANOVA, SL, per reparar i pintar planta baixa de l’edifici, al C.
Sant Joan, 39 Bx (484/2018)
7. Id. per XXXX, per construir piscina en habitatge unifamiliar aïllat, al C. Calafell, 12
(492/2018)
8. Id. per XXXX, per legalitzar les obres realitzades sense llicència de reforma interior
al habitatge, al C. Sant Francesc, 13 (494/2018)
9. Id. per ONA BEACH CLUB, SL, per obrir rasa de 20m per connexió de xarxa
elèctrica de BT, a la Pl. Trajo de Garbi (420/2018)
Obres per adequació i instal·lacions de locals
10. Sol·licitud presentada per P. Z. fer obres d’adequació de local per instal·lar un bar
restaurant a la rambla Sant Jordi, 15 E, bxs.5. (320/18-OBR).”.
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24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA ‘OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I
DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.
NÚM. EXP. CP180515.
“OBRES
Primeres ocupacions
1. Comunicació presentada per XXXX, per la construcció de un habitatge unifamiliar
aïllat de PB+1PP amb piscina, al C. Turbina, 27B (440/2018)(985/2016)
ACTIVITATS
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
1Comunicació prèvia d’obertura presentada per COMERCIAL SETORE, SL, per
instal·lar un supermercat al carrer de Josep Llanza, 28-30. (145/17 eact)
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER CANVI DE TITULARITAT
2Comunicació prèvia presentada per HOSTELERIA I SERVICIOS LA BIEN PAGÁ
DE VILANOVA, 2015, SL, per canviar de nom un bar a la pl. Soler i Carbonell, 5,
bxs.(73/18-eact).”.

PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents,
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti
incorporat l’informe jurídic.
NOVA GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS
25.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA
A ENTITATS DE VILANOVA I
NÚM. EXP. 26/2018/eSUB.

DE
LA

SUBVENCIONS
GELTRÚ PER

DESTINADES
L’ANY 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva a entitats de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici 2018.
L’objecte d’aquestes subvencions és el foment de les seves activitats durant l’any
2018, temporada o curs 2017-2018, en el marc de les Bases reguladores aprovades pel
Ple de 16 d’abril de 2018 i publicades al BOPB el 27/04/2018.
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SEGON.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en
aquesta convocatòria és de 468.930 € del pressupost municipal 2018 i de 19.700 € amb
càrrec a la partida 481.02 pressupost de despeses de l’IMET 2018, i s’imputaran a les
següents partides:
o Àmbit d’Associacions de Veïns, 57.980€, amb càrrec a la partida pressupostària
06.9242.48000 Convenis Associacions de Veïns
o Àmbit de Convivència i Equitat, 10.550 €, amb càrrec a la partida pressupostària
08.3273.48200 Convenis Convivència i Equitat
o Àmbit de Cultura, 61.750 €, amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48901
Subvencions entitats culturals i 3.000 € amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48902 Subvencions a altres commemoracions entitats culturals.
o Àmbit d’Esports, 169.000€, amb càrrec a la partida pressupostària 33.3410.48101
Subvencions Entitats Esportives.
o Àmbit de Gent Gran: 10.400€, que aniran amb càrrec a la partida pressupostària
06.9241.48001 Convens Gent Gran.
o Àmbit d’Infància i Adolescència, 7.300€, amb càrrec a la partida pressupostària
06.9241.48002 Convenis Infància i Adolescència.
o Àmbit de Joventut, 11.100,00€, amb càrrec a la partida pressupostària
09.3277.48202 Convenis Joventut.
o Àmbit de Medi Ambient, 1.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària
42.1721.48000 Convenis medi ambient, eficiència i estalvi energètic
o Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, 4.100€, amb càrrec a la partida
pressupostària 10.4330.48200 Subvencions Promoció Econòmica
o Àmbit de Salut:, 8.500€, amb càrrec a la partida pressupostària 34.3114.48000
Convenis Salut
o Àmbit de Serveis Socials, 50.000€, amb càrrec a la partida pressupostària
35.2315.48001 Subvencions entitats benestar social
o Àmbit de Cooperació al Desenvolupament, 74.250€, amb càrrec a la partida
pressupostària 06.9242.48003, Subvencions Cooperació i Solidaritat
o Àmbit d’Educació, 19.700€, amb càrrec a la partida pressupostària 481.02 Convenis i
subvencions entitats.
• 16.500 € es destinarà a les AMPAs/AFAs
• 3.200 € es destinarà a altres entitats d’àmbit educatiu
TERCER.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i
també en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
QUART.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament serà
inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà
tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis
de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.10 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental.

Blanca Albà Pujol

Josep Gomariz Meseguer
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