ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE
FEBRER DE 2016
Acta núm. 6
ASSISTENTS:

NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ

Assisteix a la mateixa reunió el Sr. JOAN MARTORELL MASÓ, el Sr. JOAN GIRIBET
DE SEBASTIAN, la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, i la Sra. GISELA VARGAS REYES.
La Sra. ARIADNA LLORENS GARCIA i la Sra. TERESA LLORENS CARBONELL
excusen la seva assistència.
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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2016.

2. SERVEIS JURÍDICS.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL DE SRA. XXXX PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP
COROLEU, 123, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA. EXP. 000004/2015REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000004/2015-REC, instat per Sra. XXXX pels danys causat
per una caiguda al C. JOSEP COROLEU, 123.
SEGON. Suspendre la tramitació de l’expedient administratiu en curs fins a
l’assoliment de la consolidació de les lesions.
TERCER. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
CINQUÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SISÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
SETÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”

3. SERVEIS JURÍDICS.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL DE SRA. XXXX PER CAIGUDA A LA RAMBLA
SALVADOR SAMÀ, 78, PER MANCA DE PANOTS A LA VORERA
COBERTA DE FULLES DELS ARBRES. EXP. 000026/2015-REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000026/2015-REC, instat per MARIA GUMERSINDA
RODRIGUEZ DE LA PEÑA, pels danys causat per la caiguda a la RBLA. SALVADOR
SAMÀ, 78, reclamant com a rescabalament una suma de 6309,11 Euros.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2

TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
CINQUÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”

4. SERVEIS JURÍDICS.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL DE SRA. XXXX PER CAIGUDA AL CARRER MENÉNDEZ
Y PELAYO, 14, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA. EXP. 000066/2015REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000066/2015-REC, instat per Sra. XXXX pels danys causat en
la caiguda produïda el dia 10 de juny de 2014 al C. MENÉNDEZ Y PELAYO, 14,
reclamant com a rescabalament una suma de 9.842,56 Euros.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. Donar trasllat del present acord i de l’informe tècnic emès pel Responsable
de la Unitat de Serveis Municipals a la part interessada.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
CINQUÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”

5. SERVEIS JURÍDICS.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL DE SRA. XXXX PER CAIGUDA A L’AVINGUDA TORRE
DEL VALLÈS, 103, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA. EXP. 000070/2015REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000070/2015-REC, instat per Sra. XXXX, pels danys causat en
la seva persona per la caiguda a l’AV. TORRE DEL VALLÈS, 103, reclamant com a
rescabalament una suma de 949.93 Euros.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
CINQUÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”

6. SERVEIS JURÍDICS.
PATRIMONIAL

DE

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ
CAMARENA GESTION DE RIESGOS, EN
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REPRESENTACIÓ DE MERCADONA, SA, PER DANYS CAUSATS PER
UNA FUITA D’AIGUA A L’ESTABLIMENT DE L’AVINGUDA FRANCESC
MACIÀ. EXP. 000107/2015-REC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 107/2015-REC, instat per CAMARENA GESTION DE
RIESGOS, en representació de MERCADONA, SA, pels danys causat en l’establiment
de l’AV. FRANCESC MACIÀ reclamant com a rescabalament una suma de 744 Euros.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
CINQUÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”

7. SERVEIS JURÍDICS. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ

PATRIMONIAL DE SRA. XXXX PER CAIGUDA DEL SEU MARIT A UNA
RAMPA DEL CARRER BRUC. EXP. 000116/2015-REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora M JESUS PEREZ PALENZUELA, contra aquest Ajuntament, per la
caiguda soferta pel seu marit, a una rampa del C. BRUC, en data 15/08/2015.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
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TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”

8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ DE

RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER TINENÇA
DE GOS CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLOSOS SENSE
LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I QUE ANAVA SOLT I SENSE MORRIÓ.
EXP. 000101/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs presentat contra la resolució de l’expedient
sancionador núm. 000101/2014-UES, per conducció de gos potencialment perillós
sense la corresponent llicència i per tant NO ANUL·LAR la sanció imposada.
SEGON. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
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QUART. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la
Policia Local.”

9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ

D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE
D’ORDENANÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA PER NO
TENIR CENSAT EL SEU ANIMAL DE COMPANYIA. EXP. 000146/2015UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades contra el Decret de data 24 de
novembre de 2015 segons consta a l’expedient.
SEGON. ARXIVAR l’expedient administratiu sancionador sense cap més tràmit.
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la
notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la
Policia Local.”

10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ DE

RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
DE COMPANYIA PER MANCA DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE
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GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I PER PORTAR-LO SENSE MORRIÓ
PER LA VIA PÚBLICA EN DATA 24/02/2014. EXP. 000086/2014-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs presentat contra la resolució de l’expedient
sancionador núm. 000086/2014-UES, per extemporani.
SEGON. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
QUART. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la
Policia Local.”

11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ

D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA,
PER NO TENIR LES INSTAL·LACIONS NI MESURES DE SEGURETAT
ADEQUADES AL RECINTE QUE ALBERGA UN GOS POTENCIALMENT
PERILLÓS. EXP. 000334/2014-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR a la senyora amb DNI 52218589-X, la sanció de multa de setcents cinquanta-un euros (751 €) per contravenir l’article 31.4 de l’Ordenança de
Tinença d’animals domèstics de companyia.
SEGON. REQUERIR a la senyora amb DNI 52218589-X, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
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de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la Policia Local.”

12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ

D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA,
PER TINENÇA DE GOS CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT
PERILLÓS SENSE TENIR LA LLICÈNCIA PERTINENT I QUE ANAVA
SOLT I SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA. EXP. 000050/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
senyora amb DNI 48022467-P, respecte a la infracció tipificada a l’article 31.3
esmentat anteriorment, per haver-ne realitzat la part infractora la mesura alternativa en
benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció econòmica
imposada.
SEGON. IMPOSAR a la senyora amb DNI 48022467-P, la sanció de multa de mil
cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 (manca de llicència per a la
tinença de gos potencialment perillós).
TERCER. REQUERIR a la senyora amb DNI 48022467-P, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
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següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a la Policia Local i als departaments de Mesures Alternatives i
de Recaptació d’aquest Ajuntament.”

13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ DE

L’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT PER INFRACCIÓ DEL CODI
DE CONSUM AL NO LLIURAR DOCUMENTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ
COMERCIAL EFECTUADA ENTRE L’EMPRESA I LA CONSUMIDORA.
EXP. 000144/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO: IMPONER a THE PHONE HOUSE, S.L.U, con NIF B8184620-6, la
sanción de multa de ochocientos euros (800 €) por infracción del artículo331.3.g) del
Código de Consumo de Catalunya.
SEGUNDO: REQUERIR a THE PHONE HOUSE, S.L.U, con NIF B8184620-6, para
que haga efectivo el pago de la sanción impuesta. A estos efectos, se adjunta
documento de pago, que contiene las condiciones y plazos para cumplir el
requerimiento.
La falta de pago de la sanción dentro del plazo señalado dará lugar a su cobro a través
del procedimiento administrativo de constreñimiento.
No obstante, se reducirá en un 25% el importe de la sanción si se presta la
conformidad del pago dentro de los 15 días posteriores a la notificación de esta
resolución.
TERCERO. DECLARAR que contra esta resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante
el órgano que ha dictado esta resolución en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación. Contra la desestimación expresa del
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recurso de reposición, en su caso, o bien directamente contra esta resolución, se
podrá interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo
contencioso administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente.
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjese por silencio
administrativo -silencio que se produce por el transcurso de un mes a contar desde la
fecha de su interposición sin que se haya notificado su resolución- el plazo para la
interposición del recurso contencioso administrativo será de seis meses a contar des
de el día siguiente en el que el recurso de reposición se entienda desestimado.
CUARTO. Este ayuntamiento dispone de la institución del Defensor de la Ciudadanía
que tiene entre sus competencias defender los derechos de los ciudadanos y de las
ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y
de los organismos que dependen. Su servicio es gratuito. Si tienen cualquier
discrepancia en relación a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que
suspenda los plazos de los recursos correspondientes.
QUINTO. NOTIFICAR esta resolución al responsable, haciéndole saber los recursos
que le asisten.”

14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. RESOLUCIÓ DE

L’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER INFRACCIÓ EN MATÈRIA
DE CONSUM, AL NO DONAR RESPOSTA A UN CONSUMIDOR QUE
RECLAMA DEVOLUCIÓ D’UN IMPORT ABUSIU EN LES INSPECCIONS
PERIÒDIQUES DEL GAS. EXP. 000122/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a GAS NATURAL SERVICOS SDG, SA, amb CIF A- 08431090
la sanció de multa de sis-cents euros (600 €) per infracció de l’article 331-6 a) de del
Codi de Consum de Catalunya.
SEGON: REQUERIR a GAS NATURAL SERVICOS SDG, SA, amb CIF A- 08431090,
perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta
document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat
del pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ

15. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SR. XXXX, PER A
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB+1PP I
CONSTRUIR PISCINA, AL CARRER MARGALLÓ, 35 (1188/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per ISMAEL MARTOS
NAVARRO, per a
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE
PS+PB+1PP I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, al carrer Margalló, 35,
(Exp.001188/2015-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 de la
justificació del compliment de la normativa d’instal·lacions de plaques
solars. Les plaques hauran d’anar planes a la coberta i no podran ser
visibles des de la via pública.

2.

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

3.

Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in
situ” que justifiquin el compliment dels objectius de qualitat establerts a
l’ordenança reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en
compliment de l’article 23.3, d’aquesta normativa.
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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 la residuals i aquestes hauran de ser
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de
clavegueram.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Tal com estableix l’Ordenança 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 evitar la
disposició de cables i conduccions vistos per façana.
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12.

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici
del de tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes
regulats per la jurisdicció civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els
seus beneficiaris de les responsabilitats civils o penals en l’exercici de les
seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el
propietari haurà de construir-la, així com reparar els paviments o
instal·lacions que ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3
metres per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà
d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la
corresponent llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament
d’Indústria i Energia.
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.
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets
dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la
seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que
la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci
que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”

16. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SR. XXXX, PER A
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, AL CARRER TEATRE, 23 (1204/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per SR. XXXX, per a
REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a
C. TEATRE,
23. (Exp.001204/2015-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 l’aportació del full
d’assumeix de l’arquitecte tècnic visat pel corresponent Col·legi Professional
i el full del programa del control de qualitat.
2. Les plaques solars hauran d’anar planes a les coberta i no hauran de ser
visibles des de la via pública.
3. L’acabat de la façana haurà de complir amb l’ordenança de colors de
Vilanova i la Geltrú.
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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 d’incloure interiorment la separació de la recollida d’aigües
pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram.
6. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de
les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
7. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i
imprescindible haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació
de la via pública. Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita
llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el treball que s’integri en aquest
expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al Departament de
Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva implantació,
fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants,
l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver
o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i
bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions
sobre el Pla durant el transcurs de l’obra.
8. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la
via pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança
municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència
en l’àmbit de domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta,
sense perjudici que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que
s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la
present llicència d’obres per incompliment d’aquestes condicions, d’acord a
l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
9. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que
no continguin clor en el procés de fabricació.
10. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat
edificable o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran
d'acabar amb materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un
acabat digne i adequat a l'entorn.
11. Tal com estableix l’Ordenança 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 evitar la disposició de cables
i conduccions vistos per façana.
12. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a
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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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TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”

17. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER VODAFONE ESPAÑA,

SAU, PER A INSTAL·LAR ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL, A LA
ZONA PORTUÀRIA, (1208/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència sol·licitada per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.,
per a LEGALITZAR LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA
MÒBIL, a la Zona Portuària, d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i
generals:
1. Abans d’iniciar l’activitat, cal disposar de la preceptiva llicència d’activitats.
2. Atès que l’emplaçament es troba en sòl de domini públic, cal disposar de la
concessió necessària a tal efecte.
3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de
les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i
imprescindible haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació
de la via pública. Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita
llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el treball que s’integri en aquest
expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al Departament de
Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva implantació,
fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants,
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l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver
o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i
bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de
modificacions sobre el Pla durant el transcurs de l’obra.
5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la
via pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança
municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència
en l’àmbit de domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta,
sense perjudici que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que
s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la
present llicència d’obres per incompliment d’aquestes condicions, d’acord a
l’article 88.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
6. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres de caràcter menor, rases i instal·lacions de serveis,
que es detallen a continuació.
CONDICIONS GENERALS INSTAL·LACIONS SERVEIS I RASES
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. 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.
3. El propietari i els tècnics que intervinguin en l’obra, hauran de comparèixer a
les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament.
4. 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 als sis 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 per un període de sis mesos a
partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà
com 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).
5. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació
de l’Ajuntament.
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució,
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels
recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís
per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a
comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu
serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de
reposició s'entengui desestimat.”

18. URBANISME.

DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, PER A INSTAL·LAR 1 SUPORT DE
FUSTA AL SECTOR MAS ROQUER (1206/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU,
per a INSTAL·LAR UN SUPORT DE FUSTA PER A INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA,
situat al sector Mas Roquer, d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe
tècnic desfavorable que figura incorporat a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
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recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”

19. URBANISME.

DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, PER A INSTAL·LAR 3 SUPORTS DE
FUSTA AL SECTOR MAS TAPET. (1207/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU,
per a INSTAL·LAR 3 SUPORTS DE FUSTA, situat al sector Mas Tapet , d’acord amb
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic desfavorables que
figuren incorporats a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”

20. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER VODAFONE ESPAÑA,

SAU, PER INSTAL·LAR UNA ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL AL
DIC DE PONENT, CLUB NÀUTIC VILANOVA (14/16).
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- Aprovar la sol·licitud presentada per VODAFONE ESPAÑA, SAU, per
instal·lar una base de telefonia mòbil, al dic de Ponent, zona portuària en base a
l’informe inclòs en la part expositiva.
SEGON- Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació següent:
-

Certificació del tècnic/a director/a de l’execució de les instal·lacions segons el
projecte presentat i la conformitat del compliment de les condicions de la llicència
ambiental.
Acta favorable ambiental emesa per una entitat de control.

TERCER- Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur
a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis especificats.
Control ambiental inicial
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis
tècnics municipals.
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, aquest
període es considerarà com a període de funcionament en proves. La data d’inici
d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb l’administració la data
en que es portarà a terme el control, i no pot superar el termini d’un mes.
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el control
inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha
de cessar.
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el
termini establert per la llicència ambiental.
Control ambiental periòdic
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons estableix la
normativa vigent.
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el
termini establert per la llicència ambiental.
QUART- El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència
ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent.
CINQUÈ- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
de la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació davant. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
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interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
SISÈ- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen . El ser servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.2

21. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160209.

Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per DECRET.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per
impermeabilitzar terrat comunitari al carrer Joan Llaverias, 33 (1162/2015)

2.

Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, per a
rehabilitar l’interior de l’edifici situat al carrer Sant Josep, 24. (1197/2015)

3.

Sol·licitud presentada per TENASA, SA, per a enderrocar muret a l’avinguda Coll
d’en Ferran, 5 (9/2016)

4.

Sol·licitud presentada per SRA. XXXX, per a reobrir portes tapiades i posar-hi
reixes a la plaça Llarga, 12 (27/2016)

5.

Sol·licitud presentada per SRA. XXXX, per a reparar i pintar façanes principal i
posterior, al carrer Santa Anna, 20 (32/2016)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
coberta de l’edifici al carrer Sitges, 32 (49/2016)

7.

Sol·licitud presentada per SRA. XXXX, per a reparar esquerdes de la piscina, al
carrer Xicrandes, 10 (51/2016)
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8.

Sol·licitud presentada per SR. XXXX, per a fer rampa a l’escala per a suprimir
tres graons i millor l’accessibilitat de la finca al carrer Josep Pers i Ricart, 13
(52/2016)

9.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar
façana al carrer Juan de la Cosa, 6 bx.1a. (53/2016)

10.

Sol·licitud presentada per SR. XXXX, per a reformar cuina i bany i pintar
habitatge de la plaça Soler i Carbonell, 8 1r. (55/2016)

11.

Sol·licitud presentada per VILANOVA ACTIUS, SL, per a arranjar 2 finestres en
mal estat al carrer Josep Anselm Clavé, 66A. (56/2016)

12.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 20
m de terrat comunitari, al carrer Providència, 60-62 (57/2016)

13.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG SA, per a obrir rasa d’1,2 m per
a renovar connexió de servei de gas, al carrer Sant Onofre, 34 (1193/2015)

14.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG SA, per a obrir rasa d’1 m per a
reparar una fuita de la instal·lació de gas, al Bailen, 65 (44/2016)

15.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG SA, per a obrir rasa d’2 m per a
reparar una fuita de la instal·lació de gas, al carrer de l’Aigua., 48 (45/0016)

16.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG SA, per a obrir rasa d’1 m per a
reparar una fuita de la instal·lació de gas, al carrer Gaspar d’Avinyó, 4 (47/2016)

17.

Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a subministrament de gas al carrer
Montserrat, 3 (46/2016)

22. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER
L’INTERESSAT. CP160209.

Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables
presentades per l’interessat.
ACTIVITATS
Innòcues
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1.

Declaració Responsable presentada per Sra. XXXX, per instal·lar un centre
d’estètica al carrer Puig i Cadafalch, 5-B (447/15)

REPAR
2.

Comunicació presentada per HOSTAL CAN GATELL, SCP, per instal·lar un bar
restaurant a l’avinguda Garraf, 16. (96/15)

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:15 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.
Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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