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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE 
SETEMBRE DE 2017 

 
Acta núm. 32 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
         GLÒRIA GARCIA PRIETO    
 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
            GISELA VARGAS I REYES 
            BLANCA ALBÀ PUJOL 
                         
              

SECRETARI GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) d’acord amb 
l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2017  
 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA, EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 240/2014-F, QUE DESESTIMA LA 
DEMANDA INTERPOSADA PEL SR. F. M. C. EXP. NÚM. 145/2017-SEC. 

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

BARCELONA. 
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Núm. procediment:   Núm. 240/2014-C  
 
Núm. i data sentència:           Sentència núm. 101/2017 de 18 de maig de 2017 
 
 
Part actora: F. M. C. 
 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat(s):                                P. 
 
 
Objecte del procediment:      S’interposa recurs en el que s’impugna l’acord de ple 

municipal de l’Ajuntament de 10 de març de 2014 en virtut 
del qual es desestimen les al·legacions formulades pel 
recurrent i s’acorda imposar-li una sanció de 30.000 €, 
segons la qual s’ha portat a terme una parcel·lació o divisió 
de terrenys que transgredeix l’art. 249 i 265 i ss del Pla 
General de Vilanova i la G. I s’ha realitzat unes 
construccions sense cap autorització i que són 
il·legalitzables. 

 
Decisió:  SENTÈNCIA DESTIMATÒRIA 
     

- Sense costes. 
 
Fermesa:  És ferma.  
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
 
 
ALCALDIA I PROTOCOL 
 

3. ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LA RECOMANACIÓ PRESENTADA A 
AQUEST AJUNTAMENT PER LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON GOVERN.              
EXP. NÚM. 146/2017-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Donar compte de la recomanació 1/2017 presentada a través del registre 
municipal amb número 2017027101 en data 28 d’agost de 2017, per la Comissió d’Ètica 
i Bon Govern i que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al regidor responsable de Nova Governança, per tal 
que, a la major brevetat i en la mesura que sigui possible, presenti a aquesta Junta de 
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Govern Local un informe que contingui les mesures necessàries per respondre a les 
qüestions plantejades.”. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

4. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/23.                         
EXP. NÚM. 31/2017/eINT. 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/23.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/23. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
 

5. TIC. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ AL SERVEI DE REGISTRE UNIFICAT MUX DEL 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA.                       
EXP. NÚM. 15/2017-TIC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: Presentar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
servei de Registre unificat MUX del Consorci AOC mitjançant la plataforma EaCat tal i 
com especifica el Consorci AOC. 
 
SEGON: Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc). 
 
TERCER: Encarregar al Consorci AOC registrar a la referida aplicació tots els 
documents que es generin com a conseqüència de la prestació de serveis 
d’administració electrònica per part del Consorci AOC que requereixen assentament 
registral. 
 
QUART: Reconèixer com a propi el rebut de registre signat electrònicament amb un 
segell del Consorci AOC que s’expedirà en cadascun dels serveis. 
 
CINQUÈ: Determinar que el registre auxiliar electrònic associat a l’extranet de les 
administracions catalanes (EACAT) actuï com a sistema alternatiu per a aquests 
assentaments cas que l’accés al servei de registre s’interrompi per motius de caràcter 
tècnic, operatiu o relatius al manteniment. 
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SISÈ: Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present 
sol·licitud. 
 
SETÈ: Designar al Sr. Tomàs Prados Molina Cap de Servei de Sistemes d’informació i 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, com a persona de contacte del servei.”. 
 
 
6. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 

MEMÒRIA 2016 DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
CIUTADANA. EXP. NÚM. 166/2017-POL. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar la memòria de la Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana de l’any 2016, 
que s’adjunta a la proposta com annex.”. 
 
 
7. TRESORERIA. APROVAR FACTURES I AUTORITZAR I DISPOSAR DESPESA A 

NOM DE PIÑOL SANJAUME SL CORRESPONENT ALS TREBALLS 
D’ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DELS ELEMENTS CADASTRALS D’AQUEST 
MUNICIPI. EXP. NÚM. 724/2017-GES. 
 

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

ACORD 

“PRIMER: Aprovar les següents factures a nom PIÑOL SANJAUME SL (B5996172-2): 
 

Bestreta Factura 
Data 

factura 
Import IVA TOTAL 

10 39/2014 16/04/2014 8.420,71 1.768,35 10.189,06 
11 60/2014 17/06/2014 15.000,00 3.150,00 18.150,00 
12 70/2014 09/07/2014 15.000,00 3.150,00 18.150,00 
13 74/2014 25/07/2014 15.000,00 3.150,00 18.150,00 

Pendent   53.420,71 11.218,35 64.639,06 

 

SEGON: Autoritzar i disposar la despesa a nom de PIÑOL SANJAUME SL, amb NIF 
B59961722,  per import 53.420,71€ més 11.218,35€ d’IVA, en total 64.639,06€, a 
compte dels honoraris corresponents als treballs d’actualització i revisió dels elements 
cadastrals d’aquest terme municipal,  amb càrrec a la partida 20.9320.22706 del vigent 
pressupost de 2017.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ESCOLES MUNICIPALS 
 
8. ESCOLES MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER AL FINANÇAMENT DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I 
SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE L’EMAID, CURS 2015-2016. 
EXP. NÚM. 8/2017-ESMU. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer-  S’acorda acceptar la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL DOS-

CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (223.260,82 €) 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al 
finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i superior 
d’arts plàstiques i disseny impartits a l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
de Vilanova i la Geltrú, curs 2015-2016. 

 
Segon- Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”. 
 

 
9. ESCOLES MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MM, CURS 2015-2016. EXP. NÚM. 7/2017-ESMU. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer-  S’acorda acceptar la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL 

CENT NORANTA-DOS EUROS (268.192,00 €) del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment del 
finançament del Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de 
Vilanova i la Geltrú, curs 2015-2016. 

 
Segon-  Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”. 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 

 
10. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER C. C. M., PER 

FER DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+1PP, AMB 
DOS HABITATGES I UN LOCAL DESTINAT A GARATGE, AL C. CANYELLES, 19. 
EXP. NÚM. 1181/2015-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  C. C. M.,  NIF XXXX, per a DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+1PP, AMB DOS HABITATGES i 
UN LOCAL DESTINAT A GARATGE, a C. CANYELLES,   19, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents 
condicions particulars i generals:  
 
1. Una vegada efectuada la divisió de l’edifici en qüestió la descripció és la següent: 

i. Entitat 1. Habitatge de 75,87 metres quadrats de superfície construïda i un traster 
de 41,47 metres quadrats que conformen un total de 117,34 metres quadrats, 
desenvolupats en planta baixa amb façana al carrer Canyelles. 

ii. Entitat 2: Local destinat a garatge de 25,71 metres quadrats de superfície 
construïda desenvolupats en planta baixa amb façana al carrer de Canyelles. 

iii. Entitat 3: Habitatge de 66,60 metres quadrats de superfície construïda 
desenvolupats en planta primera amb façana al carrer Canyelles. 

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de 
la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

3.  La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord 
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.“. 
 
 
11. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER P. A. B. B., PER 

CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP, AL C. PUIG I 
CADAFALCH, 37 EXP. NÚM. 409/2017-OBR. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  P. A. B. B., per a  
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP, a C. PUIG I 
CADAFALCH,   37, (Exp.000409/2017-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. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 

caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
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qualitat establerts a l’ordenança reguladora dels soroll, per a l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que 
certifiqui el compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

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

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

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

4. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes.  

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

6. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’Eficiència Energètiques, de 
l’edifici acabat d’acord amb el Reial Decret 253/2013, de 5 d’abril. Així mateix, 
caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment de l’”Ordenança 
d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

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

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

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

10. 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 
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incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 
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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.”. 
 
 
 

1.    LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER VICASA 
2014, SL, PER CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS UN DE 
PS+PB+3PP AMB 22 HABITATGES SITUAT AL CARRER JORDI PUIG-LA 
CALLE, 6 I 8, I UN DE PS+PB+3PP AMB 11 HABITATGES, SITUAT AL 
CARRER VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 10, AMB PÀRQUING COMÚ DE 57 
PLACES D'APARCAMENT I 33 TRASTERS. EXP. NÚM. 437/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  VICASA 2014, SL, per a  
CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÍLLATS UN DE PS+PB+3PP AMB 22 
HABITATGES situat al carrer Jordi Puig-la Calle, 6 i 8, i UN DE PS+PB+3PP AMB 11 
HABITATGES, situat al carrer Vicent Andrés Estellés, 10, amb pàrquing comú de 57 
places d'aparcament i 33 trasters., a C. VICENT ANDRES ESTELLES,   10, 
(Exp.000437/2017-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 les obres 
 
1.  En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 

l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

2.    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.   No es podrà instal·lar l’escala metàl·lica que comunica l’habitatge de la segona 
planta porta primera de l’edifici G, ja que envaeix el gàlib màxim de l’edificació. 

4.    La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsica, 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 
caldrà portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució visat. 

5.    Abans de l’inici de l’obra cal aportar, l’assumeix de l’arquitecte tècnic o aparellador, 
així com el full del programa de control de qualitat, full del coordinador de seguretat 
i salut, tot visat pel corresponent Col·legi Professional, així com el nomenament del 
contractista. 
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6.   En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
qualitat establerts a l’ordenança reguladora de soroll, per a l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

a. 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: 

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

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

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

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

9.   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. 

10. Caldrà complir amb els requeriments marcats pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a la autorització d’intervenció arqueològica preventiva a 
Solicrup (parcel·la 14b), a Vilanova i la Geltrú. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Condicions generals obres majors (edificació, reforma i enderroc) 
 
1.  Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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 contra incendis establertes en el informe de la 

direcció general de prevenció i extinció d’incendis. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència. 
 
13. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. D. M., 

PER REFORMAR I AMPLIAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN PB, AL 
C. ANTONIO MACHADO, 12. EXP. NÚM. 481/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. D. M. M., per a  
REFORMAR I FER AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN PB, a                 
C. ANTONIO MACHADO,   12, (Exp.000481/2017-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:  



 
 

 
 

18 
 

 



 
 

 
 

19 
 

 



 
 

 
 

20 
 

 
 
 



 
 

 
 

21 
 

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. 

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

4. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del sorell, par a l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de l’eficiència energètica de 
l’edifici acabat d’acord amb el Reial Decret 253/2013, de 5 d’abril. Així mateix , 
caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment de l’”ordenança 
d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

6. 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. 

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.“. 

 
 



 
 

 
 

23 
 

14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER R. R. E., PER 
FER DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE I FER AMPLIACIÓ DEL PATI 
DE LLUMS AFECTANT L’ESTRUCTURA, AL C. BADAJOZ, 5 EXP. NÚM. 
539/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. R. E., per a  REFORMAR 
L'INTERIOR DE L'EDIFICACIÓ I CANVI D'ÚS A HABITATGE UNIFAMILIAR DE 
PB+1PP, a C. BADAJOZ,    5, (Exp.000539/2017-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. En 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. 

2. 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 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. 

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 
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materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les 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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15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 

PROMOBEST ADARRO, SL, PER A ENDERROCAR L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB AL C. NAVEGANTS, 2 CANTONADA AMB RBLA. 
LLUÍS COMPANYS, 23 EXP. NÚM. 780/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PROMOBEST ADARRO, SL, 
per a  ENDERROCAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB, SITUAT AL 
CARRER NAVEGANTS, 2 CANTONADA AMB LA RAMBLA LLUIS COMPANYS, 23,  
(Exp.000780/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1.   Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
2.   Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

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

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

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

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

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

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 

2.    LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PROCONS SL, PER CONSTRUIR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP+PSCO AMB 7 HABITATGES I 
7 PLACES DE APARCAMENT, A LA RBLA. CASTELL, 12. EXP. NÚM. 
788/2017-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  CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS PROCONS SL, per a  CONTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+3PP+PSCO AMB 7 HABITATGES I 6 PLACES APARCAMENT 
INTERIOR I 2 PLACES APARCAMENT EN SUPERFICIE, a RBLA. CASTELL,   12, 
(Exp.000788/2017-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 les obres 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el full d’assumeix d’aparellador o arquitecte 

tècnic, full del programa del control de qualitat, i coordinador de seguretat i salut tot 
visat pel corresponent Col·legi Professional, així  com el projecte de 
telecomunicacions. 

2. Les plaques solars situades a la coberta s’hauran de col·locar amb la mateixa 
inclinació que la coberta i a més aquesta no podran tenir incorporat el dipòsit. 

3. Les mitgeres s’hauran de tractar amb els mateixos acabats que la façana, tant de 
material com de color. 

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

5. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti 
que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de 
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic. 

6. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

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

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

06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 

autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos 
anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

16. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
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Condicions generals obres majors (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condicions 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 l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
5.  Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 

pròpies dels edificis i construccions 
 

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 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
  
 
17. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER FINCAS 

GARRAF, SL, PER REHABILITAR I REDISTRIBUIR L’EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PS+PB+ENTRESOL+4PP+P.ÀTIC, AMB 9 HABITATGES, 
A LA AV. JAUME BALMES, 8-10. EXP. NÚM. 809/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  FINCAS GARRAF, SL, per a  
REHABILITAR I REDISTRIBUIR L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+ENTRESOL+4PP+P.ÀTIC, AMB 9 HABITATGES, a AV. JAUME BALMES,               
8-10, (Exp.000809/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia del projecte visat, full d’assumeix 

d’arquitecte i arquitecte tècnic visat pel corresponent Col·legi Professional. 
Igualment cal aportar el full del programa de control de qualitat, projecte de 
telecomunicacions, projecte de les plaques solars. 

2. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 

3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de l’Eficiència Energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Reial Decret 253/2013, de 5 d’abril. 

4. 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 
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telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic. 

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

06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 

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

6. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

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

8. Un cop finalitzades les obres caldrà 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. 

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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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18. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER COM. PROP. 

PL. CATALUNYA, 10, PER FER REFORÇ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES DE 
L’EDIFICI, A LA PL. CATALUNYA, 10. EXP. NÚM. 834/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. PL. 
CATALUNYA, 10, per a  FER REFORÇ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES DE LES 
PLANTES SEGONA I TERCERA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA, a PL. 
CATALUNYA,   10, (Exp.000834/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

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

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

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

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

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

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
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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.”.  
 
 
19. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER E. O. C., PER 

CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DEL PB+1PP+PSCO 
INCLINADA, AL C. ORENETA, 9. EXP. NÚM. 847/2017-OBR. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. O. C., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP+PSCO INCLINADA, a C. ORENETA,    
9, (Exp.000847/2017-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:  

 



 
 

 
 

36 
 

 



 
 

 
 

37 
 

 
 



 
 

 
 

38 
 

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. 

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

4. La llicència s’ha concedit amb el Projecte Bàsic. Qualsevol modificació que comporti 
el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s’haurà de presentar com a 
modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a 
aquest Ajuntament el projecte d’execució 

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

6. En compliment de l’ordenença de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA, 
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de 
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el 
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 
a. 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: 
i. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 

06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
ii. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 

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

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

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

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

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 
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d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període 
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística 
de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 

 
 

20. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER J. M. S. 
N., PER REHABILITAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB+2PP, A LA AV. 
JAUME BALMES, 5. EXP. NÚM. 918/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. M. S. N., per a  
REHABILITAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB+2PP ENTRE MITGERES, a                 
AV. JAUME BALMES, 5, (Exp.000918/2017-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

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

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

4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
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5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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. 
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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.”. 
 

21. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER I. R. B., 
PER REFORMAR INTERIOR DE L’HABITATGE AMB AFECTACIÓ 
ESTRUCTURAL, AL C. AIGUA, 39 BXS. 1.  EXP. NÚM. 950/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  I. R. B., per a  REFORMA 
AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DE INTERIOR DE L'HABITATGE EN PB D'UN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, a C. AIGUA,   39 BX 01, 
(Exp.000950/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. L’executivitat de la llicència resta condicionada a la presentació a aquest 

ajuntament de còpia del projecte visat, així com la còpia visada pel corresponent 
Col·legi de l’assumeix del tècnic director de l’obra. 

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

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

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

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

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

7. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 



 
 

 
 

43 
 

arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
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22. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D170912 

 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per M. E. M., per reformar la vivenda, al C. Manuel Tomàs, 5 

2-3 (exp.000741/2017-OBR) 
2. Id. per DELBET TRADE, SL, per reparar la cornissa de l’habitatge unifamiliar amb 

plataforma elevadora, al c. Gaspar d’Avinyó, 2 (exp.000818/2017-OBR) 
3. Id. per M. P. R., per pintar façana amb plataforma elevadora i canviar banyera per 

plat de dutxa, al C. Aigua, 134 01 (exp.000824/2017-OBR) 
4. Id. per COM. PROP. GRUPO AIGUACUIT, 128, per reparar el paviment a la rampa 

de vehicles de l’aparcament dins de l’àmbit privat, al C. Menendez y Pelayo, 3 
(exp.000831/2017-OBR) 

5. Id. per COM. PROP. C. CANARIES, 20, per rehabilitar la façana principal, posterior, 
mitgera i patis en edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Canaries, 20 
(exp.000832/2017-OBR) 

6. Id. per GERMANS ROIG GALCERAN, CB, per enderrocar paret divisòria i construir 
una nova paret, a la Rbla. Principal, 69 (exp.000836/2017-OBR) 

7. Id. per J. G. G. A., per reformar i fer distribució interior amb afectació estructural, al 
C. Francesc de Sales Vidal, 6-8 Bx 02 (exp.000841/2017-OBR) 

8. Id. per COM. PROP. C. ATZAVARES, 22, per arranjar les façanes est i oest al pati 
d’illa i muntatge i desmuntatge de bastides en edifici plurifamiliar aïllat, al C. 
Atzavares, 22 (exp.000842/2017-OBR) 

9. Id. per P. M. M., per canviar porta d’entrada, al C. Joan d’Àustria, 10 
(exp.000845/2017-OBR) 

10. Id. per DELBET TRADE, SL, per arranjar els forjats, a la Av. Francesc Macià, 101-
103 (exp.000849/2017-OBR) 

11. Id. per ESPEBE 12, SL, per modificació del projecte 103/2017-OBR de la caseta 
interior on ara es farà un show room de pis mostra i no la oficina, al carrer Pere 
Jacas cantonada Lluis Companys (exp.000854/2017-OBR) 

12. Id. per COM. PROP. C. FASSINA, 6, per fer rampa per l’entrada de l’edifici de la 
comunitat i canviar porta d’entrada, al C. Fassina, 6 (exp.000855/2017-OBR) 

13. Id. per COM. PROP. C. AIGUA, 111, per arranjar esquerdes de la façana, al C. 
Aigua, 111 (exp.000856/2017-OBR) 

14. Id. per A. M. G. F., per construir un lavabo i enderrocar un envà al local, a la Pl. Pau 
Casals, 1 (exp.000860/2017-OBR) 

15. Id. per A. F. S., per fer un eixamplament d’envà interior de la vivenda, a la Rda. 
Ibèrica, 95 04 (exp.000867/2017-OBR) 

16. Id. per  J. S. A., per arranjar façana de l’edifici unifamiliar en planta baixa sense 
medis auxiliars, al C. Badajoz, 18 Bx (exp.000868/2017-OBR) 

17. Sol·licitud presentada COM. PROP. C. MAJOR, 24-28, per treure les jardineres 
existents a l’entrada, canviar el paviment i repicat de l’entrada i substituir porta 
d’entrada de l’edifici, al C. Major, 24-28 (414/2017) 

18. Id. per COM. PROP. C. SOGUES, 7, per a col·locar dos envans pluvials en la 
mitgera dreta i en el pati interior de l’edifici plurifamiliar, al C. Sogues, 7 (457/2017) 
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19. Id. per F. S. G., per a canviar canal de recollida d’aigües i instal·lació d’una nova 
canal a la rambla Josep Antoni Vidal, 27 (616/2017) 

20. Id. per LINEA DE VALORES, SL, per reparar la instal·lació elèctrica, cuina i bany, 
pintar interior habitatge i fuites coberta, al C. Correu, 36 (637/2017) 

21. Id. per JANE SERRANO, SL per instal·lar placa solar fotovoltaica, al C. Oreneta, 15 
(652/2017) 

22. Id. per COM. PROP. C. FREDERIC MISTRAL, 5, per reparar minvell i juntes de 
dilatació, al C. Frederic Mistral, 5 (672/2017) 

23. Id. per LINEA DE VALORES, SL,  per netejar, arranjar i pintar façana de l’edifici, al 
C. Correu, 36 (700/2017) 

24. Id. per LINEA DE VALORES, SL, per pintar façana, al C. Correu, 90 (730/2017) 
25. Id. per M. A. C., per canviar baixant de la façana, al C. Aigua, 38 (747/2017) 
26. Id. per I. F. P., per a arranjar façana amb mal estat situat a la plaça Llarga, 1 

(750/2017) 
27. Id. per A. A., per treure la bassa del terreny, al Poligon 44 (753/2017) 
28. Id. per L. G. ., per canviar rajoles del terra, a la Av. Garraf, 74 (777/2017) 
29. Id. per J. C. B., per arranjar el mur de l’edifici plurifamiliar extern de la finca, al             

C. Doctor Zamenhof, 25 (786/2017) 
30. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar voladís de la façana al 

carrer Olivella, 5. (813/2017) 
31. Id, per M. A. M., per a pintar la façana i canviar banyera per plat de dutxa al carrer 

Aigua, 134 1r. 
32. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar pilars de la planta soterrània 

al passeig Marítim, 94-97 (875/2017) 
33. Id. per M. M. B., per instal·lar pèrgola al jardí sense cobrir amb cap element el 

sostre de 14,80m2, al C. Jose de Espronceda, 1B (877/2017) 
34. Id. per M. C. M., per a arranjar i pintar façana al carrer Tigre, 25 (883/2017) 
35. Id. per LOUPI I ELENAM, SL, per a instal·lar rètol a façana al carrer Josep Coroleu, 

70-74 bx.3a. (884/2017) 
36. Id. per J. F. S. E., per fer reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de 

PB+2PP, a la Pl. les Cols, 20 (888/2017) 
37. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar façanes i patis al carrer 

Francesc Ivern, 4 (891/2017) 
38. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a instal·lar dos ascensors al carrer 

Francesc Ivern, 4 (892/2017) 
39. Id. per P. D. A., per fer connexió interior de gas, al C. Sant Felip Neri, 5 

(exp.000899/2017-OBR) 
40. Id. per M. H., per fer connexió interior de gas, al C. Horts, 8 (exp.000900/2017-

OBR) 
41. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana, terrat i escala 

comunitària al carrer Soler i Morell, 12 (907/2017) 
42. Id. per C. P. C., per a pintar la façana al carrer Valladolid 25 (909/2017) 
43. Id. per LINEA DE VALORES, SL, per a pintar façana de l’habitatge unifamiliar al 

carrer Picapedrers, 28 (913/2017) 
44. Id. per LÍNIA DE VALORES, SL per a reparar canviar instal·lació elèctrica, reformar 

bany i cuina i pintar al carrer Picapedrers, 28. (914/2017) 
45. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar façanes i coberta de 

l’edifici al carrer Lleida, 11 (915/2017) 
46. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a  segellar sostre de la marquesina 

d’alumini de la façana de l’edifici situat al carrer Codonyat 12. (916/2017) 
47. Id. per J. P. M., per a reformar la façana de l’edifici al carrer Sant Sebastià, 19 

(920/2017) 
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48. Id. per ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, per retirar fals sostre, envans i 
paviments del local per a la futura adequació del local destinat a oficines, a la Av. 
Francesc Macià, 4 Bxs (921/2017) 

49. Id. per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per a fer instal·lació d’aire condicionat a la 
rambla J.Tomàs Ventosa, 20 (923/2017) 

50. Id. per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar façana al carrer Carlets, 42. 
(930/2017) 

51. Id. per ESCALARREST BARNA 2009, SL, per canviar la fusteria exterior del bar-
restaurant, a la Pl. Soler i Carbonell, 28 Bx 05 (937/2017) 

52. Id. per M. G.L.N., per arranjar i pintar la façana, al C. Unio, 2 (945/2017) 
53. Id. per COM. PROP. C. JOAN D’AUSTRIA, 15, per arranjar façana, al C. Joan 

d’Austria, 15 (951/2017) 
54. Id. per M. G. C., per instal·lar rètol a la façana, al C. Correu, 1 (959/2017) 
55. Id. per EXPLOTACIONES GRUPO B TRES, SL, per enderrocar paret d’obra sense 

afectació estructural del local situat en PB de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al 
C. Havana, 16 Bx3 (961/2017) 

56. Id. per COM. PROP. RBLA. JOAN BAPTISTA PIRELLI, 76, per substituir l’Ascensor 
de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 8 parades, a la Rbla. Joan Baptista 
Pirelli, 76 (966/2017) 

57. Id. per M. I. D., per arranjar i substituir peces de la façana per perill de caiguda de 
l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Parlament, 22 (975/2017) 

58. Id. per N. A. S., per repicar i arranjar el revestiment de la façana principal de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, al Pg. Carme, 22 (976/2017) 

59. Id. per COM. PROP. JOAN MARAGALL, 11, per reformar el vestíbul i substituir 
ascensor per un de nou a l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Joan Maragall, 
11 (977/2017) 

60. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per fer rasa de 1,4m per connexió 
de gas, al C. Sant Felip Neri, 5 (exp.000797/2017-OBR) 

61. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per fer rasa de 4,5m per connexió 
de gas, al C. Horts, 8 (exp.000801/2017-OBR) 

62. Id. per ENDESA, SA, per obrir rasa de 36m per fer estesa de línia de baixa tensió, 
al C. Roser Dolcet, 39 (exp.000805/2017-OBR) 

63. Id. per ENDESA, SA, per obrir rasa de 46m per a estesa de xarxa elèctrica de baixa 
tensió, al C. Rocacrespa, 36 (exp.000806/2017-OBR) 

64. Id. per ENDESA, SA, per obrir rasa de 35m per a fer estesa de línia elèctrica de 
baixa tensió (exp.000861/2017-OBR) 

65. Id. per ENDESA, SA, per obrir rasa i estesa de dos trams de cable de BT als carrers 
Cuba, 41, Rbla. Salvador Samà de 96-98 a 102 i Av. Jaume Balmes de 2-6 a 8-10, 
(exp.000878/2017-OBR) 

66. Id. per ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SLU, per obrir rasa de 1,50 
x 0,60M per arranjar canalització existent, al C. Teodor Creus i Corominas, 16 
(exp.000934/2017-OBR) 

67. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per XARXA OBERTA DE 
COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, per fer rasa de 6m i nova 
arqueta 140x70cm per connexió amb fibra òptica, al C. Masia Nova, 28 
(exp.000863/2017-OBR) 

68. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, SA, per obrir rasa de 1M per a connexió de servei de gas, al C. Tires, 22 
(exp.000758/2017-OBR) 

69. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, SA, per obrir rasa de 6,7M per a connexió de servei de gas, al C. Sant Josep, 
10 (exp.000798/2017-OBR) 
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70. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, SA, per fer rasa de 3M per connexió de gas, a la Av. Terme, 14 
(exp.000799/2017-OBR) 

71. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, SA, per fer rasa de 7,8M per connexió de gas, al C. Fassina, 2 
(exp.000802/2017-OBR) 

72. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, SA, per obrir 4 escomeses sobre vorera i calçada de 52,08 x 0,40M per 
connexió de gas, al C. Riu Segura, 99 (exp.000874/2017-OBR) 

73. Deixar en SUSPENS la llicència presentada per GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, SA, per obrir rasa de 2M per connexió de servei de gas, a la Av. Torre del 
Vallés, 80 (exp.000873/2017-OBR) 

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per R. B. R., per a arranjar sostre de local, canviar paviment, 

fer dos habitacles i pintar a local destinat a venda de gelats a la rambla Principal, 
122 (650/2017) 

2. Id. per AUDICOST GARRAF PENEDES, SL, per fer adequació del local per fer un 
despatx de visites, a la Rbla. Principal, 74 bx (exp.000782/2017-OBR) 

3. Id. per E. C. C. P., per fer condicionament del local per a l’activitat destinada a 
venda de plats preparats, al C. Caputxins, 3 (820/2017) 

4. Id. per YVES ROCHER ESPAÑA ,SAU, per a condicionament de local destinat a 
saló  de bellesa i perfumeria, a la rambla Principal, 43 bxs. (876/2017) 

5. Id. per H. L. G., SL per fer adequació de local comercial per fer un centre d’idiomes 
en els locals, al C. Pere Jacas, 13-15-17 (exp.000844/2017-OBR) 

6. Id. per D. E. P., per a reformar el local situat al carrer de l’Aigua, 160  bxs. esquerra 
(869/2017) 

7. Id. per CLAVE DENIA, SA, per reformar local comercial per dur a terme una activitat 
destinat a venda d’articles de regal, a la Rbla. Principal, 1 (963/2017) 

8. Id. per SALTRIMAR AIRSPORTS, SL per fer obres d’adequació de local per 
instal·lar una activitats de llits elàstics a la rambla Països Catalans, 18 nau 31. 
(783/17-obr) 

 
 

23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170912 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per A. M. T., per construcció d’un habitatge unifamiliar 

entre mitgeres de PS+pb+1pp, al C. Germanes Rosell, 11 (170/2017) 
2. Id. per M. A. R., per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, 

al C. Correu, 91 (879/2017) 
3. Id. per CENTRIC VILANOVA 2006 SL, per a canvi d’ús d’oficina a habitatge, al C. 

Caputxins, 26 1 (927/2017) 
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Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per J. J. V. M., per canviar paviment de la cuina, al C. 

Garrofers, 9 (exp.000670/2017-OBR) 
2. Id. per N. D. L. R. R., per reformar bany i canviar el paviment, al C. Josep Coroleu, 

8 1-2 (exp.000673/2017-OBR) 
3. Id. per J. S. D. L. H., per arranjar esquerdes i graó de l’escala, al C. Bailen 48 02 

(exp.000675/2017-OBR) 
4. Id. per T. C. G., per canviar el paviment de la cuina, al C. Marti Torrents, 3 2-1 

(exp.000714/2017-OBR) 
5. Id. per VNG VENTURES, SL, per canviar mobiliari de cuina i bany i pintar, al  C. 

Llibertat, 48-50 02 02 (exp.000738/2017-OBR) 
6. Id. per M. S., per reformar cuina i bany i pintar, al C. Sant Antoni, 16 At 

(exp.000740/2017-OBR) 
7. Id. per J. M. G. A., per reformar cuina, al C. Carlets, 46 1-2 (exp.000745/2017-OBR) 
8. Id. per M. C. P. G., per enrajolar cuina i bany de l’habitatge, al C. Canaries, 17 2-2 

(exp.000746/2017-OBR) 
9. Id. per J. T. A., per reformar cuina i bany, al C. Pere Jacas, 19 Esc. C 5-3 

(exp.000748/2017-OBR) 
10. Id. per T. R. C., per reformar cuina, al C. Escolapis, 10 Esc.A 1-1 

(exp.000749/2017-OBR) 
11. Id. per C. A. C., per enrajolar cuina i bany, al C. Francesc de Sales Vida, 6-8 Bx 2 

(exp. 000751/2017-OBR) 
12. Id. per Y. M. S., per canviar rajoles de la cuina i posar parquet, al C. Estudis, 22-24 

2-3 (exp.000752/2017-OBR) 
13. Id. per I. P. B., per arranjar la terrassa, a la Pl. Fàbrica Nova, 2 1B 

(exp.000755/2017-OBR) 
14. Id. per T. A. M., per reformar cuina i bany, al C. Santa Madrona, 15 02 

(exp.000757/2017-OBR) 
15. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 165 Esc B, per pintar terrat a peu pla 

sense treballs verticals, a. Av. Francesc Macià, 165 B (exp.000759/2017-OBR) 
16. Id. per CONSTRUCCIONES VANLAI, SL, per canviar les rajoles del bany, a la 

Rbla. Principal 1 3-1 (exp.000760/2017-OBR) 
17. Id. per M. P. B., per canviar banyera per plat de dutxa, canviar mampara i rajoles, a 

la Rda. Ibèrica, 151 2-2 (exp.000761/2017-OBR) 
18. Id. per M. M. H., per canviar paviment dels balcons, al C. Olivella, 5 3-2 

(exp.000762/2017-OBR) 
19. Id. per A. P. M., per substituir les rajoles de la cuina, a la Av. Francesc Macia, 90 

(exp.000764/2017-OBR) 
20. Id. per A. P. M., per sustituir les rajoles de les parets, a la Rbla. la Pau, 95 2-4 

(exp.000765/2017-OBR) 
21. Id. per A. P. M., per substituir les rajoles del bany, al C. Fassina, 6 1-4 

(exp.000766/2017-OBR) 
22. Id. per C. F. M., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Sant Cristófol, 21 Bx 1 

(exp.000767/2017-OBR) 
23. Id. per S. R. D. P., per reformar el bany, al C. Sant Onofre, 125 1B 

(exp.000769/2017-OBR) 
24. Id. per E. J. J., per reformar el bany, al C. Antoni Urgellés, 7 (exp.000770/2017-

OBR) 
25. Id. per I. R. E., per reformar la cuina, a la Av. Francesc Macià, 101 3-2 

(exp.000771/2017-OBR) 
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26. Id. per A. M. R. M., per reformar el bany, a la Rbla. Exposició, 45 EN 03 
(exp.000772/2017-OBR) 

27. Id. per D. A. M., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Canyelles, 4 3-3 
(exp.000773/2017-OBR) 

28. Id. per S. M. S., per tapar esquerdes i pintar i enrajolar part del menjador, al C. 
Llibertat, 26 (exp.000775/2017-OBR) 

29. Id. per J. B. M., per reformar cuina, al C. Doctor Fleming, 20 3-1 (exp.000778/2017-
OBR) 

30. Id. per G. A. V., per reformar i renovar cuina, al C. Fuensanta, 24 
(exp.000785/2017-OBR) 

31. Id. per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3 SL, per reparar fuita d’aigua al 
local i garatge,  a la Rbla. Pau, 34 (exp.000791/2017-OBR) 

32. Id. per C. E. T., per retirar mobles del local, al C. Major, 24-28 (exp.000794/2017-
OBR) 

33. Id. per PROT ENERGIA COMERCIALIZACION, SL per canviar plaques del fals 
sostre i instal·lar parquet, i arranjar instal·lació elèctrica, a la Pl. Soler i Carbonell, 
37 (exp.000810/2017-OBR) 

34. Id. per R. L. R., per canviar paviment, canviar les rajoles i mobiliari de la cuina, al C. 
Josep Coroleu, 14 1-2 (exp.000811/2017-OBR) 

35. Id. per S. H. B., per reformar bany, al C. Sinia de les Vaques, 9 1-2 
(exp.000812/2017-OBR) 

36. Id. per G. G. C.,  per renovar cuina i pintar l’habitatge, al C. Carlets, 35 3-2 
(exp.000814/2017-OBR) 

37. Id. per N. L. S., per canviar plat de dutxa i enrajolar bany, al C. Llorens, 26 
(exp.000816/2017-OBR) 

38. Id. per M. C. P. M., per substituir i enrajolar cuina i bany, al Raval Santa 
Magdalena, 4 5-1 (exp.000819/2017-OBR) 

39. Id. per D. C. C., per canviar el paviment del habitatge, al C. Estany, 9 Bxs.2 
(exp.000823/2017-OBR) 

40. Id. per M. C. G. P., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Canigó, 1 8-2 
(exp.000826/2017-OBR) 

41. Id. per T. F. P., per canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. de la Pau, 64 Bis 
1A (exp.000827/2017-OBR) 

42. Id. per E. V. O. A., per reformar el bany de l’habitatge, a la Rda. Mar Mediterrania, 5 
(exp.000829/2017-OBR) 

43. Id. per F. J. C. S., per reformar bany, al C. Canigó, 3 5-2 (exp.000833/2017-OBR) 
44. Id. per X. R. C., per reformar cuina de l’habitatge, al C. Picapedrers, 34 

(exp.000835/2017-OBR) 
45. Id. per M. N. G. R., per reformar cuina de l’habitatge, a la Rbla. Pau, 87 Esc. 6 4-3 

(exp.000838/2017-OBR) 
46. Id. per M. B. M., per reformar cuina de l’habitatge, al C. ramon y Cajal, 22 1-1 

(exp.000840/2017-OBR) 
47. Id. per J. M. L., per enrajolar banys de l’habitatge, al C. Roques del Pelut, 3 

(exp.000848/2017-OBR) 
48. Id. per M. C. F., per reformar cuina, canviar sanitaris, col·locar parquet i pintar 

habitatge, al C. Balears, 43 Bxs 2 (exp.000850/2017-OBR) 
49. Id. per M. M. B., per enrajolar zona del jardí de 27 m2, al C. José Espronceda, 1B 

(exp.000853/2017-OBR) 
50. Id. per F. B. T., per canviar dos plats de dutxa i enrajolar bany, a la Rbla. Principal, 

1B 3-2 (exp.000857/2017-OBR) 
51. Id. per F. C. M., per reformar el bany de l’habitatge, al C. Recreo, 25 1-2 

(exp.000858/2017-OBR) 
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52. Id. per M. M. A., per reformar dos banys de l’habitatge, al C. Xoriguer, 4-6 3-1 (exp. 
000862/2017-OBR) 

53. Id. per F. M. M., per enrajolar la cuina de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 165 
Esc B 1-1 (exp.000864/2017-OBR) 

54. Id. per V. S. J., per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Cuba, 35 
(exp.000865/2017-OBR) 

55. Id. per J. F. C., per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Beatriu de Claramunt, 
6 4-1 (exp.000872/2017-OBR) 

56. Id. per E. F. B., per reparar i enguixar interior de la vivenda, al C. Barques,  3 2-2 
(exp.000870/2017-OBR) 

57. Id. per H. T. P., per canviar banyera per plat de dutxa i enrajolar, al C. Marti 
Torrents, 2 3-2 (exp.000871/2017-OBR) 

58. Id. per A. A. M., per reformar bany i cuina, al C. Bailen, 55 5-2 (exp.000881/2017-
OBR) 

59. Id. per C. P. R., per reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 127 
2-2 (Exp.000882/2017-OBR) 

60. Id. per A. M. P., per arranjar cuina de l’habitatge, al C. Recreo, 95 2-5 (885/2017) 
61. Id. per J. J. R. S., per enrajolar cuina i terra de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 

153 EN (887/2017) 
62. Id. per J. C. T. T., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Teodor Creus i 

Coromines, 5 1-6 (893/2017) 
63. Id. per R. M. A. M., per arranjar cuina i bany, a la Rbla. Joan Baptista Pirelli, 58 

(895/2017) 
64. Id. per M. U. C., per canviar sanitaris i enrajolar bany, al C. Josep Llanza, 6 3-3 

(901/2017) 
65. Id. per REFORMES I REHABILITACIONES GRUP 3, SL, per reformar cuina de 

l’habitatge, al C. Pica d’Estats, 11 (903/2017) 
66. Id. per J. M. M. G., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Sínia de les Vaques, 

5 Bxs 2 (904/2017) 
67. Id. per REFORMES I REHABILITACIONES GRUP 3, SL, per reformar bany i 

canviar banyera per plat de dutxa, al C. Menendez Pelayo, 19 3-2 (905/2017) 
68. Id. per H. R. A., per reformar el bany, al C. Barcelona, 20 (906/2017) 
69. Id. per M. R. C. P., per canviar banyera per plat de dutxa i mampara, al C. Josep 

Coroleu, 126 5-3 (910/2017) 
70. Id. per MARTA ESPINOLA BLANCO, per reformar cuina, bany i safareig, a la Av. 

Garraf, 2 2-1 (911/2017) 
71. Id. per P. C. V., per canviar revestiment i enrajolar banys, al C. Merignac, 3 

(919/2017) 
72. Id. per J. A. M., canviar paviment i pintar habitatge, al C. Francesc Ivern, 6 Esc. A 

Bx 4 (925/2017) 
73. Id. per A. Q. L., per reformar cuina de l’habitatge, a la Av. Cubelles, 51 2-4 

(926/2017) 
74. Id. per J. S. R., per enrajolar bany al C. Albert Virella i Bloda, 14 2-2 (928/2017) 
75. Id. per A. E., per reformar bany, al C. Josep Coroleu, 48 Esc. D 1-2 (931/2017) 
76. Id. per I. C. E., per arranjar bany i canviar el paviment del local, al C. Llibertat, 116 

(938/2017) 
77. Id. per J. S. S., per canviar el paviment de la cuina, al C. del Gas, 4 3-1 (939/2017) 
78. Id. per A. F. ., per canviar el parquet del local, al C. Caputxins, 19 Local 2 

(941/2017) 
79. Id. per M. C. R., per fer solera de formigó imprès al pati de la casa, a la Av. Eduard 

Toldrà, 16 (943/2017) 
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80. Id. per J. F. P., per canviar banyera per plat de dutxa i enrajolar bany, al C. Sant 
Onofre, 123 5-1 (944/2017) 

81. Id. per F. M. G., per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Francesc Macià, 
163 A 1-2 (947/2017) 

82. Id. per M. R. M., per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Catalunya, 3 2 
(948/2017) 

83. Id. per A. V. R., per reformar 2 banys de l’habitatge, al C. Unió, 58 1-1 (949/2017) 
84. Id. per M. P. B. M., per reformar bany, al Ptge. Doctor Thebussem, 15 (953/2017) 
85. Id. per J. D. F., per reformar bany, a la Rbla. Pirelli, 78 1 (956/2017) 
86. Id. per R. B. E., per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Restauració, 20 1-2 

(957/2017) 
87. Id. per N. S. M., per enrajolar cuina, al C. del Mig, 22 2 (958/2017) 
88. Id. per J. F. LL. P., per reimpermeabilitzar terrat, substituir fusteria i pintar el pati 

interior, al C. Barcelona, 10-12 (962/2017) 
89. Id. per D. R. T., per enrajolar bany, a la Masia d’en Frederic, 22-24 1-3 (964/2017) 
90. Id. per COM. PROP. C. FERRER I VIDAL, 34, impermeabilitzar el terrat comunitari, 

al C. Ferrer i Vidal, 34 (965/2017) 
91. Id. per A. L. G., per canviar banyera per plat de dutxa i enrajolar, al C. Canàries, 16 

2-6 (967/2017) 
92. Id. per M. T. D. A., per reformar el bany, al C. Doctor Fleming, 52 2-2 (969/2017) 
93. Id. per L. C. T., per reformar el bany, a la Av. Francesc Macià, 86 2-2 (970/2017) 
94. Id. per F. T. M., per substituir el paviment i enrajolar cuina, a la Rbla. la Pau, 87 

Esc. A 6-1 (972/2017) 
95. Id. per A. D. S.,  per arranjar el guix i pintar l’habitatge, al C. Moixarra, 3 (973/2017) 
96. Id. per M. M. A. A., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Roger de Flor, 4B 

(978/2017) 
97. Id. per R. L. G., per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. Joan Magriñà 11 1-2 

(980/2017) 
98. Id. per M. P. R., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Havana, 18 At. 3 

(981/2017) 
99. Id. per M. M. B. G., per reformar bany, al C. Atzavares, 24 3-1 (982/2017) 
 
 
ACTIVITATS 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per JOAN COMPONENTS 

ELECTRÒNICS, SL, per ampliar i adaptar a la normativa vigent l’activitat de botiga 
d’alimentació i begudes al carrer Pare Garí, 63. (31/17 eact) 

 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per COMTEL, SA per exercir una 

activitat de magatzem de material elèctric amb oficines al carrer Vilanoveta, 13 B. 
(57/17 eact) 

 
3- Declaració responsable presentada per FAMILIA DIEZ INMUEBLES, SL per exercir 

una oficina immobiliària a la plaça Soler i Carbonell, 28 bxs. 03. (39/17-eact) 
 

4- Declaració responsable presentada per R. U. I. E. per exercir l’activitat de 
instal·lacions elèctriques a la plaça Fàbrica Nova, 18 bxs 16. (38/17-eact) 

 
5- Declaració responsable presentada per VILANOVA BUILDING, SL per exercir 

l’activitat d’oficina immobiliària a la plaça Mediterrània, 3A bxs. 01. (33/17-eact) 
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6- Declaració responsable presentada per F. C. C. per exercir l’activitat de 

perruqueria, 27 bxs. 02. (30/17-eact) 
 

7- Declaració responsable presentada per DOBLE J INFORMATICA, SL per ampliar 
l’activitat de magatzem i venda de productes d’animals amb la venda i distribució a 
l’engròs de productes de perruqueria canina a la rambla Països Catalans, 18 nau 
14. (64/17-eact) 

 
 

COMUNICACIÓ PREVIA D’OBERTURA D’ACTIVITAT 
 

8- Comunicació presentada per DOBLE J. INFORMÀTICA, SL per exercir l’activitat de 
magatzem amb venda d’animals per animals, a la rambla Països Catalans, 20 nau 
20. 

 
9- Comunicació presentada per SAVIADEN, SLU per exercir l’activitat de clínica 

dental a l’avinguda Cubelles, 29 bx (92/2017-eact) 
 
10- Comunicació presentada per G. C. B. per exercir l’activitat de botiga de roba i 

productes fitness a l’avinguda Jaume Balmes, 18 bxs. (100/2017-eact) 
 

11- Comunicació presentada per M. D. L. H.  per exercir l’activitat de supermercat a la 
plaça Catalunya, 14 bxs. 01. (47/17-eact) 

 
 
COMUNICACIÓ PREVIA D’OBERTURA D’ACTIVITAT. RESTAURACIÓ 

 
12- Comunicació presentada per NUET INTEGRAL SERVICES, SL per exercir 

l’activitat de bar restaurant al local situat a la rambla Pau, 54 bxs. 01. (62/17-eact) 
 
 
COMUNICACIÓ PREVIA D’OBERTURA D’ACTIVITAT ACTIVITAT EXISTENT. 
RESTAURACIÓ 
 
13- Comunicació presentada per M. G. B., per exercir l’activitat de bar al carrer 

Llibertat, 118 bxs. 01. (35/17-eact) 
 

14- Comunicació presentada per GARCIA PLAZA FOODS, SL, per exercir un 
restaurant al passeig Marítim 107. (106/17-act) 
 

15- Comunicació presentada per A. F. P., per exercir un bar  al carrer Josep Coroleu, 
101 bxs. 02. (96/17-act) 

 
16- Comunicació presentada per J. P. T. per exercir l’activitat de bar-restaurant al 

carrer Ancora, 8 bxs. 03 (61/2017-eact) 
 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE NOM. RESTAURACIÓ  
 
17- Comunicació presentada per SHIBO XIE, per canviar de nom l’activitat de bar 

restaurant al carrer Fassina, 13. (94/17 eact) 
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18- Comunicació presentada per  ESCALAREST BARNA 2009, SL, per canviar de nom 

l’activitat de restaurant situat a la plaça Soler i Carbonell, 28 bxs. (95/17 act) 
 

19- Comunicació presentada per M. E. B. C., per canviar de nom el bar situat a la 
rambla Principal, 100 bxs. (97/17-act) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE NOM 
 
20- Comunicació presentada per C. J. G. M. per canviar de nom l’activitat de taller de 

reparació de vehicles situat a la rambla Josep Antoni Vidal, 17 bxs. (17/15-act) 
 
21- Comunicació presentada per S. T. J. per canvi de nom de l’activitat d’autoescola a 

l’avinguda Francesc Macià, 98 bxs. 01. (103/2017-eact) 
 
22-  Comunicació presentada DAMERIK, SL per canvi de nom de l’activitat venda de 

joguines a la rambla Principal, 61 bxs. 02 (102/2017-eact) 
 
 

24. PROJECTES I OBRES. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE 
“ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DESEMBOCADURA DEL TORRENT DE 
SANT JOAN  FASE II”.   EXP. NÚM. 25/2016-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
"Primer.-  Desestimar les al·legacions 1,2,3, i 4 presentada per part de l’APMA d’acord 
amb l’informe tècnic emès al respecte i que s’adjunta com annex núm. 1 i no prendre en 
consideració el punt 5 de l’esmentada sol·licitud en la tramitació del projecte 
d’actuacions de millora de la desembocadura del torrent de Sant Joan Fase II, també 
d’acord amb l’informe tècnic esmentat.  
 
Segon.- Mantenir  a l’APMA com a part interessada en el projecte d’actuacions de 
millora de la desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase I,  notificant-li els actes 
administratius que aquest ajuntament dugui a terme al respecte.  
 
Tercer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de  “Actuacions de 
millora de la desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II” de Vilanova i la 
Geltrú, que conté  l’Estudi de Seguretat i Salut,  redactat per part de l’enginyer municipal 
senyor Llorenç Guim  Lastras, amb  un pressupost de noranta mil tres-cents trenta set 
euros amb vint-i-tres cèntims  (90.337,23€) sense IVA,  més   divuit mil nou-cents 
setanta euros amb vuitanta dos cèntims ( 18.970,82€) del 21 per cent de l’IVA fan un 
pressupost per contracte de cent nou mil tres-cents vuit euros amb cinc cèntims ( 
109.308,05 €) amb l’IVA inclòs .  
  
Quart.-  Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50,4590,61914 (Millora 
desembocadura Torrent de Sant Joan Fase II) del pressupost vigent. 
 
Cinquè.- Tenir en compte, en l’execució de les obres i posterior posada en servei, les 
prescripcions i condicions particulars efectuades per part dels organismes competents ( 
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ACA, Servei de Costes i Ports)  de conformitat amb els seus informes d’autorització i 
concessió de les obres que consten a l’expedient. 
 
Sisè.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament.”. 
 
 

25. PROJECTES I OBRES. APROVAR  EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE “ACTUACIONS DE MILLORA DE LA 
DESEMBOCADURA DEL TORRENT DE SANT JOAN  FASE II”. EXP. NÚM. 
25/2016-PUR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres del projecte “Actuacions de 
millora de la desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II”  redactat per part de 
l’enginyer municipal senyor Llorenç Guim Lastras, que es tramitarà segons el 
procediment obert, amb  un pressupost de cent nou mil tres-cents vuit euros amb cinc 
cèntims  109.308,05 € (90.337,23€ més 18.970,82€ IVA). 
  
Segon.-  Aprovar la licitació pel procediment obert, per a l’adjudicació de les 
esmentades obres i publicar l’anunci corresponent al perfil del contractant de 
l’ajuntament. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la  partida 50,4590,61914 del pressupost 
vigent.”. 
 

26. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTUACIONS I OBRES 
PREVISTES PEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS (PPI) PER L’ANY 2017. EXP. NÚM. 107/2017-AMB. 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’execució de les actuacions previstes per al Pla de Prevenció 
municipal d’Incendis forestals (PPI) de 2017 per un import de 2.067,00 € (DOS MIL 
SEIXANTA-SET EUROS) -import exempt d’IVA-. Aquest import representa un 20% de 
l’import total de l’actuació i anirà a càrrec de la partida 42.1723.2100000 Manteniment 
Espais Naturals del pressupost ordinari de l’any 2017 del Servei de Medi Ambient. El 
80% restant (8.268,00 €) correspon a l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.067 € (DOS MIL SEIXANTA SET EUROS) -import 
exempt d’IVA-, a nom de l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL GARRAF (ADF 
GARRAF), amb NIF G66226119, a càrrec de la partida 42.1723.2100000 Manteniment 
Espais Naturals del pressupost ordinari de l’any 2017 del Servei de Medi Ambient 
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TERCER.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals (OTPMIF) de la Diputació de Barcelona, a l’ADF Garraf i al departament 
d’Intervenció d’aquest Ajuntament.”. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 8.58 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Marcel·lí Pons Duat 
 
 
 


