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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 05 DE FEBRER DE 2019 
 
Acta núm. 05 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA  
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBA PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIA 
F. XAVIER SERRA ALBET 

  
           SECRETARI ACCIDENTAL  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la Sra. 
ROSA JORBA VALLDOSERA  i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC), 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA . APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE 

GENER DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29 de gener 
de 2019 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS 
EDUCATIUS ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ NÚM. EXP. 000001/2019-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, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació de serveis d’atenció al públic, realització de tallers 
educatius i visites als museus de l’Espai Far del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, 
per un període d’1 any, prorrogable per 3 anys més per períodes anuals, amb un 
pressupost base de licitació de  53.262,00 €, més 11.185,02 € d’IVA al 21%, que fan un 
total de 64.447,02 € 
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10/3330.2260908  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. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS 
PRIVATIU SENSE TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC,  BAR 
SITUAT A L’EDIFICI DEL CENTRE CÍVIC DEL TACÓ. NÚM. EXP. 000034/2018-
CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORDS  
 
“PRIMER.- Adjudicar a Sr. A. G. N., amb NIF XXXXXX l’autorització d’ús privatiu sense 
transformació de l’espai de domini públic del bar situat a l’edifici del Centre Cívic Tacó, 
amb adreça avinguda de Vilafranca del Penedès, 26, per un període de 2 anys, 
prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb un cànon mínim anual  de 1.500€ (MIL 
CINC-CENTS EUROS) no s’aplica l’IVA. 
 
SEGON.- Excloure del procés de licitació a la Sra. L. L. C. 
TERCER.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a A. G. N., perquè formalitzi 
l’autorització.  
 
QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització de l’autorització al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la minuta de la  corresponent autorització  que s’adjunta com a Annex 
1. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
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4. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DE L’AUTORTIZACIÓ D’ÚS 
PRIVATIU SENSE TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC, BAR 
SITUAT A L’EDIFICI DEL COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL . NÚM. EXP. 
000037/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a la Sra. V. M. B., amb NIF XXXXXX l’autorització d’ús privatiu 
sense transformació de l’espai de domini públic del bar situat a l’edifici del Complex 
municipal de futbol, amb adreça rambla Sant Jordi, 48, per un període de 2 anys, 
prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb un canon anual  de 12.240€ (DOTZE MIL 
DOS-CENTS QUARANTA EUROS) no s’aplica l’IVA. 
 
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a V. M. B., perquè formalitzi 
l’autorització.  
 
QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització de l’autorització al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la minuta de la  corresponent autorització  que s’adjunta com a Annex 
1. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 144/18, DE 

20/11/12/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 343/2018 A, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.  EXP. 137/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 343/2018 A 
 
Núm. i data interlocutòria:          20 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        Matías Acebes 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut relativa 

a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana clau d’autoliquidació AU-202104099.  
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Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de les 
actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
 
6. SERVEIS JURÍDICS. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA 

INTERLOCUTÒRIA 5/2019 DE 7/1/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
345/2018 V, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, 
SL, CONTRA UNA RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE 
L’INGRÉS INDEGUT RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  EXP. 138/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 345/2018 V 
 
Núm. i data interlocutòria:          5/2019, de 7 de gener de 2019 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         Matías Acebes 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut relativa 

a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana clau d’autoliquidació AU-202042826.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de les 
actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
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7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 17/12/18, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 352/2018 M2, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL 
NUEVA TORREDEMBARRA, SL CONTRA UNA RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE 
LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT RELATIVA A L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.  EXP. 141/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 352/2018 M2 
 
Data decret:   17 de desembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 
 
Part demandada  :                     AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                       Matías Acebes 
 
Objecte del procediment :      Resolució de la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts 

relativa a l’IIVTNU, clau d’autoliquidació AU-202045154 
 
Decisió  :  Es declara finalitzat el procediment. 
 Contra aquesta interlocutòria es pot interposar recurs de 

revisió. 
  
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
  
8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 242/2018 

DE 5/12/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 337/2018 A, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.  EXP. 203/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 337/2018 A 
 
Núm. i data interlocutòria:         5 de desembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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Lletrat:                                          
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut relativa 

a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana clau d’autoliquidació AU-202038760.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL per acord 
extraprocessal, sense imposició de costes i arxiu de les 
actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. No es pot interposar cap recurs. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
 
9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 143/2018 

DE 20/11/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 338/2018 A, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.  EXP. 6/2019/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 338/2018 A 
 
Núm. i data interlocutòria:          143/2018, de 20 de novembre de 2018 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut relativa 

a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana clau d’autoliquidació AU-202049733.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de les 
actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
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10. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 4/2019 DE 8/1/19, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 196/2018 F, INTERPOSAT PER S. C. B., 
CONTRA UNA DESESTIMACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DEL RECURS 
DE REPOSICIÓ PRESENTAT EL DIA 26/2/18 CONTRA EL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DE 10/1/18 I QUE IMPOSAVA UNA SANCIÓ DE 200 EUROS 
PER COMETRE UNA INFRACCIÓ D’ESTACIONAMENT DEL VEHICLE EN PAS 
DE VIANANTS. EXP. 7/2019/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 196/2018 F 
 
Núm. i data sentència:               4/2019, de 8 de gener de 2019 
 
Part actora  : S. C. B. 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició 

presentat el dia 26 de febrer de 2018 contra el decret de 
l’alcaldessa de 10 de gener de 2018 i que imposava una sanció 
de 200 euros per cometre una infracció d’estacionament del 
vehicle en pas de vianants. 

  
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu. 

 ANUL·LAR la desestimació per silenci administratiu objecte 
d’aquest procediment i deixar sense efecte la sanció imposada. 
CONDEMNAR a l’ajuntament a reintegrar la quantitat de 200 
euros i els interessos legals des del dia 6 de març de 2018. 
No s’imposen costes. 

 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. No es pot interposar cap recurs. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
 

11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA A LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER CANYELLES, 4, EL DIA 24 DE 
GENER DE 2017.  IMPORT: 849.88 EUROS.  NÚM. EXP. 000104/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
ADDING CONSULTORES, SL, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

ACTIVITAT COMERCIAL A NOM DE LA PERSONA TITULAR AMB DNI 
XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 
23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA, PER DEIXAR 
CAIXES D’AMPOLLES A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS CONTENIDORS, EN 
DATA 11/06/2018. NÚM. EXP. 000334/2018-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 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 21/06/2018. NÚM. EXP. 
000370/2018-UES 

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

ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA, PER DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS 
CONTENIDORS, EN DATA 25/06/2018. NÚM. EXP. 000398/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA, PER DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS 
CONTENIDORS, EN DATA 24/08/2018. NÚM. EXP. 000416/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXXXX, en representació de l’activitat comercial amb NIF XXXXXX. 
 
SEGON: IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: ADJUNTAR  amb aquest Acord les fotografies incloses a l’informe tècnic de 
data 24/08/2018 segons sol·licita la part interessada. 
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QUART: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
16. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 04/09/2018. NÚM. EXP. 
000456/2018-UES 

 

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

17. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 18/09/2018. NÚM. EXP. 
000459/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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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.”. 
 

18. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL NIE XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE 
L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER DESTORBAR LES TASQUES DE NETEJA 
DELS TREBALLADORS MUNICIPALS, EN DATA 24/07/2018. NÚM. EXP. 
000405/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
19. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/46 – F/2019/1.  NÚM. EXP. 06/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/46 i 2019/1  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/46 i 2019/1  
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
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RECURSOS HUMANS 
 
20. DESESTIMAR TOTALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 

SR. J. P. C. CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
5 DE DESEMBRE DE 2018, NÚM. EXP. 975/2018/ERH 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Desestimar totalment el RECURS DE REPOSICIÓ interposat pel Sr. J. P. C. 
contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018, de 
conformitat i pels motius establerts en el text d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
21. APROVAR L’IMPORT A DESTINAR ALS AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA 

SOCIAL I LA FORMA DE GESTIÓ FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2019. NÚM. 
EXP.  22/2019/EAJT. 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2019 la disposició de l’import de 200.000€ 
en forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48003 (ajuts urgència 
social) del pressupost de despeses vigent. 
 
L’import de cada operació de PJU serà de 25.000€ o de l’import que resti disponible 
quan sigui inferior. 
 
SEGON. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2019 la disposició de l’import de 50.000€ en 
forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.48004 (ajuts pobresa 
energètica) del pressupost de despeses vigent. 
 
L’import de cada operació de PJU serà de 24.000€ o de l’import que resti disponible 
quan sigui inferior. 
 
TERCER. Acordar d’aquí fins a finals d’any 2019 la disposició de l’import de 25.000€ en 
forma de Pagaments a Justificar, a nom de la persona habilitada de Tresoreria de la 
Regidoria de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 35.2313.2269900 (accions socials) 
del pressupost de despeses vigent. 
 
L’import de cada operació de PJU serà de 5.000€.”.  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

22. APROVAR  L’ORGANITZACIÓ, LES BASES, ELS CRITERIS PER 
L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT 
D’ARTESANIA DE SETMANA SANTA 2019. NÚM. EXP. 3/2019/EDES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’organització del Mercat d’Artesania de Setmana Santa 2019 
segons les següents característiques: 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o 
productes variats i artesania no pròpia. 

Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan Baptista Pirelli) 
Horari: de 10 h a 21 h.  
Nº de parades: 20 
Dies de mercat: del 18 d’abril al 21 d’abril 
 
SEGON. APROVAR les bases d’atorgament, els criteris d’ordenació de les sol·licituds i 
la convocatòria del Mercat d’artesania de Setmana Santa 2019. 
 
TERCER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda 
en el Mercat d’artesania de Setmana Santa 2019. Les persones interessades podran 
presentar les seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir 
de l’endemà de la seva publicació al BOPB, segons anunci. 
 
QUART. AUTORITZAR a l’Alcaldessa, per la signatura i formalització dels documents 
adients en relació als punts anteriors.”. 
 
23. APROVAR  L’ORGANITZACIÓ, LES BASES, ELS CRITERIS PER 

L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT 
D’ARTESANIA D’ESTIU 2019. NÚM. EXP. NÚM. EXP. 7/2019/EDES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’organització del Mercat d’Artesania d’Estiu 2019 segons les 
següents característiques: 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o 

productes variats i artesania ètnica no pròpia. 

Lloc: Passeig del Carme 

(entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan Baptista Pirelli) 



 
 

14 
 
 
 
 

Horari: de 18 h a 24 h  

Nº de parades: 18  

Dies de mercat: 34 dies de mercat  

 

JUNY  JULIOL  AGOST 

DL DM DC DJ DV DS DG  DL DM DC DJ DV DS DG  DL DM DC DJ DV DS DG 

     1 2  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30 31 1 

                       

 
SEGON. APROVAR les bases d’atorgament, els criteris d’ordenació de les sol·licituds i 
la convocatòria del Mercat d’artesania d’Estiu 2019. 
 
TERCER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda 
en el Mercat d’artesania d’Estiu 2019. Les persones interessades podran presentar les 
seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir de l’endemà 
de la seva publicació al BOPB, segons anunci. 
 
QUART. AUTORITZAR a l’Alcaldessa, per la signatura i formalització dels documents 
adients en relació als punts anteriors.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR  LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER SPV REOCO 1, SLU, PER A CONSTRUIR DOS 
EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN EDIFICI DE 2PS+PB+5PP AMB 25 
HABITATGES, SITUAT AL C. PERE JACAS, 10A, UN ALTRE EDIFICI DE 
2PS+PB+6PP AMB 27 HABITATGES, SITUAT AL C. PERE JACAS, 10B, AMB 
UN APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 65 PLACES 
I 20 TRASTERS. NÚM. EXP.: 000779/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SPV REOCO 1, SLU, per a  
CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN EDIFICI DE 
2PS+PB+5PP AMB 25 HABITATGES, situat al carrer Pere Jacas, 10A, UN ALTRE 
EDIFICI DE 2PS+PB+6PP AMB 27 HABITATGES, situat al carrer Pere Jacas, 10B, amb 
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un APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 65 PLACES I 20 
TRASTERS (Exp.000779/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
Condicions particulars de la llicència d’obres 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix de 
l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, full del coordinador de seguretat i salut, programa del 
control de qualitat, i el projecte de telecomunicacions, tot visat pel corresponent Col·legi 
Professional. 

2. Les plaques s’hauran d’anar instal·lades sobre la coberta plana i no sobre el 
badalot de l’escala/ascensor, per tal de minimitzar l’impacte visual d’aquestes.  

3. Caldrà consensuar el disseny de les tanques a carrer amb els tècnics del 
Departament de llicències urbanístiques, aquestes hauran de complir amb els 
requeriments per aquests tipus d’elements marcats al Pla General. 

4. 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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5. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’Agencia Catalana de Residus que s’incorporen en el present acord: 
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6. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

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. . Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al 
compliment de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

8. 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”. 

9. 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: 

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 informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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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14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

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

19. 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. 

20. 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. 

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

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.  

Condicions particulars de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 
 
2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 
 
3. 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. 
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4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 
 
5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 
 
7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 
 
8. Compliment de les condicions d’adopció de mesures contra incendis establertes 
en l’informe de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament: 
 
9. Cal garantir suficient gruix per a la capa protectora de les estructures de formigó 
armat, d’acord amb els Eurocodis o mètodes simplificats. 
 
10. Les cambres comunitàries que continguin algun dels usos reflectits en la taula 2.1 
del DB SI 1 s’hauran de compartimentar com a locals de risc especial, segons s’escaigui. 
 
11. Cal limitar la propagació exterior de l’incendi a través dels forats en façana 
mitjançant elements resistents al foc EI 60, o bé mantenir una separació entre forats 
d’acord amb els criteris reflectits en el DB SI 2. 
 
12. Cal disposar de plànol de distribució en planta en tots els accessos a l’aparcament 
per a ús exclusiu dels bombers en cas d’incendi.  El plànol s’ha de col·locar dins el 
recinte de les escales d’accés a cada planta, d’acord amb la instrucció tècnica 
complementària SP 132 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments. 
 
13. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors 
i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, 
no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures.  Caldrà 
realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
14. El espai destinat per a les bicicletes queda justificat en la planta baixa. 
 
15. 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. 
- Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la Companyia 

d’Aigües de Vilanova. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 
- Acte de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 3/2010. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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25. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER SPV REOCO 1, SLU, PER A  CONSTRUIR DOS 
EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN DE 2PS+PB+6PP, AMB 24 
HABITATGES, SITUAT AL C. ANY DELS NEGATS, 7A, UN ALTRE EDIFICI DE 
2PS+PB+5PP, AMB 22 HABITATGES, SITUAT AL C. ANY DELS NEGATS, 7B, 
AMB UN APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 65 
PLACES DE COTXE, 28 DE MOTO I 9 TRASTERS. NÚM. EXP.: 000820/2018-
OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SPV REOCO 1, SLU, per a  
CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN DE 2PS+PB+6PP, AMB 
24 HABITATGES, situat al carrer Any dels Negats, 7A, UN ALTRE EDIFICI DE 
2PS+PB+5PP, AMB 22 HABITATGES, situat al carrer Any dels Negats, 7B, AMB UN 
APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 65 PLACES DE 
COTXE, 28 DE MOTO I 9 TRASTERS (exp.000820/2018-OBR). d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  

Condicions particulars de la llicència d’obres 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix de 
l’arquitecte tècnic, full del coordinador de seguretat i salut, programa del control de 
qualitat, tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. Les plaques hauran d’anar instal·lades sobre la coberta plana i no sobre el badalot 
de l’escala/ascensor, per tal de minimitzar l’impacte visual d’aquestes.  

3. Caldrà consensuar el disseny de les tanques a carrer amb els tècnics del 
Departament de llicències urbanístiques, aquestes hauran de complir amb els 
requeriments per aquests tipus d’elements marcats al Pla General. 

4. 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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5.  
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6. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’Agencia Catalana de Residus que s’incorporen en el present acord 
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7. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

8. 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”. 

9. 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”. 

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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.  

14. 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. 



 
 

43 
 
 
 
 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

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

20. 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. 

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

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.  

Condicions particulars de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 
 
2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 
 
3. 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. 
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4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 
 
5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 

pròpies dels edificis i construccions 
 
7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 
 
8. Compliment de les condicions d’adopció de mesures contra incendis establertes 

en l’informe de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament  
 
- Cal assegurar la disponibilitat del sistema de protecció davant el fum d’incendi per 

a l’escala d’evacuació ascendent, segons es reflecteix en la pàgina 28 de la 
memòria. 

- Cal disposar de plànol de distribució en planta en tots els accessos a l’aparcament 
per a ús exclusiu dels bombers en cas d’incendi.  El plànol s’ha de col·locar dins 
el recinte de les escales d’accés a cada planta, d’acord amb la Instrucció Tècnic 
Complementària SP 132 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments. 

- El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors 
i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures.  Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010. 

 
9. 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. 
- Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la Companyia 

d’Aigües de Vilanova. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 
- Acte de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 

3/2010. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
26. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER CONSTRUCCION Y REHABILITACION 
CORPRO,SL, PER A  CONSTRUIR DOS HABITATGES ADOSSATS AMB 
PISCINA DE PB+1PP EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL UN AL C. 
FALÇ, 64 I UN ALTRE AL C. AGRICULTURA, 21 NÚM. EXP.: 001073/2018-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  CONSTRUCCION Y 
REHABILITACION CORPRO,SL, per a  CONSTRUIR DOS HABITATGES ADOSSATS 
AMB PISCINA DE PB+1PP EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL un al C. falç, 
64 i un altre al C. Agricultura, 21, (Exp.001073/2018-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. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a l’aportació del projecte visat, 
assumeix d’arquitecte i arquitecte tècnic visat i Estudi de Seguretat i Programa de 
Control de qualitat. 

3. 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. 

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: 

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

a. 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. 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. 

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

7. 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. 

8. 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 vista pel 
col·legi professional. 

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

10. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
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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.  

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

D’OBRES PRESENTADA PER J.C. F., PER A  REFORMAR PB I PLANTA 
ENTRESOL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR I COMUNICAR-LES AMB LA 
INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCALA METÀL·LICA EN EL PATI INTERIOR  A C. 
MANUEL DE CABANYES,    6 NÚM. EXP.: 001083/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. C. F., per a  REFORMAR 
PB I PLANTA ENTRESOL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR I COMUNICAR-LES AMB LA 
INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCALA METÀL·LICA EN EL PATI INTERIOR, a C. MANUEL 
DE CABANYES,    6, (Exp.001083/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Caldrà eliminar un dels dos accessos existents des de l’escala comunitària, en cas 

de mantenir l’accés des de la planta baixa aquesta ha de tenir una plataforma 
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mínima d’1,20 m. Caldrà que la connexió entre la sala i la cuina menjador tingui 
un ample mínim de 1,60 m. 

2. 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. 

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 
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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 llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

D’OBRES PRESENTADA PER CONTRUDARO URBAN, SLU, PER A  
INSTAL·LAR GRUA TORRE  A PG. MARÍTIM,   67. NÚM. EXP.: 001254/2018-
OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CONTRUDARO URBAN, 
SLU, per a  INSTAL·LAR GRUA TORRE, a PG. MARITIM,   67, (Exp.001254/2018-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:  (ADJUNTAR IMATGE) 
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2. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 

 . Certificat final de la instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi 
professional. 

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

3. 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 a obres 
o altres aplicacions”. 

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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29. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
PRESENTADA PER JOSE M. S. B., DE PER A  AGRUPAR LES FINQUES 
SITUADES AL C. SANT SEBASTIÀ 13 I C. SANT FELIP NERI 40. NÚM. EXP.: 
001352/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  J. M. S. B.,  NIF XXXXXX, per a 
AGRUPAR LES FINQUES SITUADES AL C. SANT SEBASTIÀ 13 I C. SANT FELIP 
NERI 40, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Les parcel·les inicials són les següents: 

• ENTITAT 1: parcel·la de 110,95m2 de superfície amb façana al carrer Sant 
Sebastià. Sobre dita parcel·la existeix una construcció de planta baixa i dos 
plantes pis. 

• ENTITAT 2: parcel·la de 65,80m2 de superfície amb façana al carrer de Sant 
Felip Neri. Sobre dita finca existeix una construcció de planta baixa i dos plantes 
pis. 

2. Una vegada feta l’agrupació la parcel·la és la següent: 

• ENTITAT a: parcel·la de 176,75 m2 de superfície amb façana al carrer Sant 
Sebastià i carrer Sant Felip Neri. Sobre dita parcel·la existeix una construcció de 
planta baixa i dos plantes pis, amb una superfície total construïda de 506,65 m2. 

3. 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. 

4. 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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30. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
PRESENTADA PER J. M. S. B., DE PER A  SEGREGACIÓ I DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP, AMB 1 LOCAL 
COMERCIAL PEL C. SANT SEBASTIÀ, 13 I 2 HABITATGES I 1 LOCAL PEL C. 
SANT FELIP NERI, 40. NÚM. EXP.001353/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  J. M. S. B.,  NIF XXXXXX, per a 
SEGREGACIÓ I DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PB+2PP, AMB 1 LOCAL COMERCIAL PEL C. SANT SEBASTIÀ, 13 I 2 HABITATES I 
1 LOCAL PEL C. SANT FELIP NERI, 40, d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. La parcel·la inicial és la següent: 

• ENTITAT 1: parcel·la de 176,75 m2 de superfície amb façana al carrer Sant 
Sebastià i carrer Sant Felip Neri. Sobre dita finca existeix una construcció de planta 
baixa i dues plantes pis amb una superfície total construïda de 506,65 m2. 

2. Una vegada feta la segregació de parcel·les resultants són les següents: 

• ENTITAT 1: parcel·la de 74,04 m2 de superfície amb façana al carrer Sant 
Sebastià. Sobre dita finca existeix una construcció de 2019,84 m2 de superfície 
construïda de planta baixa i dues plantes pis. 

• ENTITAT 2: parcel·la de 102,71 m2 de superfície amb façana al carrer Sant 
Felip Neri. Sobre dita finca existeix una construcció de 296,81 m2 de superfície 
construïda de planta baixa i dues plantes pis. Així mateix, sobre dita entitat es 
realitza divisió horitzontal amb els següents elements existents: 

o Element 1: local en planta baixa de 102,71 m2 de superfície construïda amb 
façana al carrer Sant Felip Neri. 

o Element 2: habitatge en planta primera de 97,05 m2 de superfície construïda 
amb façana al Carrer Sant Felip Neri. 

o Element 3: habitatge en planta segona de 97,05 m2 de superfície construïda 
amb façana al carrer Sant Felip Neri. 

3. 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. 

4. 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. 
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CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils 
o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

D’OBRES PRESENTADA PER G. R. M., PER A  REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP+PSCO I 
ENDERROC I RECONSTRUCCIÓ DE LA FAÇANA POSTERIOR  A C. 
CASERNES, 8. NÚM. EXP.: 001409/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  G. R. M., per a  REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE L'AHBITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES MITGERES DE 
PB+1PP+PSCO I ENDERROC I RECONSTRUCCIÓ DE LA FAÇANA POSTERIOR, a 
C. CASERNES,    8, (Exp.001409/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix de 

l’arquitecte tècnic i del coordinador de seguretat, full del programa de control de 
qualitat. 

2. No es podrà instal·lar l’escala que dona accés a la terrassa sobre la construcció 
de traster del pati, ja que aquesta es troba fora de la profunditat edificable. 

3. Les plaques instal·lades a coberta hauran de col·locar-se planes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present 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.  
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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 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 SPV REOCO 1, SLU, PER A  CONSTRUIR DOS 
EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN DE 2PS+PB+6PP, AMB 25 
HABITATGES, SITUAT AL C. ANY DELS NEGATS, 5A, UN ALTRE EDIFICI DE 
2PS+PB+5PP, AMB 27 HABITATGES, SITUAT AL C. ANY DELS NEGATS, 5B, 
AMB UN APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 63 
PLACES I 21 TRASTERS. NÚM. EXP.: 000778/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SPV REOCO 1, SLU, per a  
CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS: UN DE 2PS+PB+6PP, AMB 
25 HABITATGES, situat al carrer Any dels Negats, 5A, UN ALTRE EDIFICI DE 
2PS+PB+5PP, AMB 27 HABITATGES, situat al carrer Any dels Negats, 5B, AMB UN 
APARCAMENT COMÚ A LES PLANTES SOTERRÀNIES, AMB 63 PLACES I 21 
TRASTERS (000778/2018-OBR). d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  

Condicions particulars de la llicència d’obres 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix de 
l’arquitecte, l’arquitecte tècnic, full del coordinador de seguretat i salut, programa del 
control de qualitat, tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. Les plaques hauran d’anar instal·lades sobre la coberta plana i no sobre el badalot 
de l’escala/ascensor, per tal de minimitzar l’impacte visual d’aquestes. 
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3. Caldrà consensuar el disseny de les tanques a carrer amb els tècnics del 
Departament de llicències urbanístiques, aquestes hauran de complir amb els 
requeriments per aquests tipus d’elements marcats al Pla General. 

4. La llicència queda condicionada a les prescripcions que estableixi la resolució de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. 

5. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’Agencia Catalana de Residus que s’incorporen en el present acord 
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6. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

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. . Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al 
compliment de l’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

8. 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”. 

9. 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: 

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 informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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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14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

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

19. 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. 

20. 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. 

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

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.  

Condicions particulars de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 
 
2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 
 
3. 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. 
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4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 
 
5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 
 
7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 
 
8. Compliment de les condicions d’adopció de mesures contra incendis establertes 
en l’informe de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament: 
 

1. Cal garantir suficient gruix per a la capa protectora de les estructures de formigó 
armat, d’acord amb els Eurocodis o mètodes simplificats. 

2. Les cambres comunitàries que continguin algun dels usos reflectits en la taula 
2.1 del DB SI 1 s’hauran de compartimentar com a locals de risc especial, segons 
s’escaigui. 

3. Cal limitar la propagació exterior de l’incendi a través dels forats en façana 
mitjançant elements resistents al foc EI 60, o bé mantenir una separació entre 
forats d’acord amb els criteris reflectits en el DB SI 2. 

4. El sistema de pressió diferencial de les escales especialment protegides ha de 
ser de classe C, segons la Instrucció Tècnica Complementària SP 138 de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

5. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors 
i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures.  Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010. 

 
9. L’espai destinat per a bicicletes queda justificat a la planta baixa 
 
10. 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. 
- Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la Companyia 
d’Aigües de Vilanova. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 
- Acte de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 
3/2010. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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33. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190205. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per MILLA DE ORO RESIDENCIAL, SL, per a reformar 

l’interior de l’habitatge i elements de façana, al C. Sant Joan, 28 Bx 1 (1393/2018-
OBR) 
 

2. Id. per COM. PROP. RBLA. JOAN BAPTISTA PIRELLI, 94, per rehabilitar façana, 
a la Rbla Joan Baptista Pirelli, 94 (000005/2019-OBR) 

 
3. Id. per SERTEC-20, SLU, per arranjar mur de formigó de tancament del recinte de 

la nau i arranjar armari d’escomesa d’aigua i llum, al C. Masia del Notari, 21 
(000036/2019-OBR) 

 
4. Id. per COM. PROP. C. JARDI, 18-20, per rehabilitar façana i planta coberta de 

l’edifici plurifamiliar entre mitgeres dins de l’ordenança de la carta de colors 
municipal, al C. Jardi, 18-20 (000050/2019-OBR) 

 
5. Id. per M. N. R., per a reformar l’interior de l’habitatge amb una petita afectació 

estructural, a la Rbla. Principal, 25 03 (000055/2019-OBR) 
 
6. Id. per BOTTICELLI CONFORT, SL, per a arranjar i pintar la façana de l’edifici 

plurifamiliar dins de l’ordenança cromàtica de la carta de colors municipal, a la Rbla. 
Principal, 58 (000072/2019-OBR) 

 
7. Id. per COM. PROP. PL. LLARGA, 14, per pròrroga de la llicència per acabar les 

obres de rehabilitació de la façana, de la coberta inclinada, reparació d’esquerdes i 
reparació puntual d’un forjat de l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Llarga, 14 
(000077/2019-OBR) 

 
8. Id. per DEMO GOXHAJ HAXHIRAJ, per enderrocar mur de separació entre la cuina 

i el menjador i fer estintolament, al C. Xoriguer, 13 04 02 (000092/2019-OBR) 
 
9. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYAM, SA, per a 

obrir una rasa de 1,2 x 0,4 m per connexió de gas, al C. Lurdes, 6 per C. Puig i 
Cadafalch (001441/2018-OBR) 

 
10. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 4,2 x 0,4 m per connexió 

de gas, al C. Tigre, 29 (000023/2019-OBR).”. 
 

34. 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. C190205. 

 
“ACTIVITATS 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
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1- Declaració responsable d’obertura presentada per M. T. M. F.per instal·lar una 
activitat de venda de roba i complements de dansa al carrer de Sant Antoni, 18-20. 
(185/2017-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
2- Comunicació prèvia d’obertura presentada per DORTEC IBERIA, SL, per instal·lar 

un bar restaurant a la rambla Principal, 32. (363/18-eact) 
 
3- Comunicació prèvia d’obertura presentada per GALLYCUS, SCP, per ampliar 

l’activitat de bar a bar restaurant, a la rambla Exposició, 105. (119/2017-eact 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per RAFAEL GARCIA BIKES, SCP, per 

instal·lar una activitat de venda i reparació de bicicletes al carrer de Providència, 11, 
bxs.1. (333/2018-eact) 

 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per GARATGE FIPUMA, SL, per 

instal·lar un taller mecànica al carrer de Roser Dolcet, 3-13 D. (365/14-act) 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per J.G. R. per instal·lar una escola 

d’arts marcials a l’avinguda Garraf, 28. (164/17-eact) 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE TITULARITAT 
 
7- Comunicació prèvia presentada per N. S. S. per canviar de nom un bar al carrer de 

Sant Gervasi, 92. (200/18-eact).”. 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
35. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA 
30/10/2018 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS INFORME DE 
DATA 20/02/2018. NÚM. EXP. 000219/2018-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat la persona titular 
del DNI XXXXXX contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 30/10/2018, per no 
estar prevista als Acords plenaris la realització de Mesures Alternatives per les 
infraccions comeses i sancionades. 
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SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
36. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.501 € 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS 
SENSE LLICÈNCIA, SEGONS INFORME DE MEDI AMBIENT DE DATA 
15/05/2018. NÚM. EXP. 000300/2018-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 mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.25 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 


