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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  20 DE SETEMBRE 
DE 2016 

 
Acta núm. 33 
 
Assistents: 

 
   JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ    
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
              
              

     
SECRETARI  GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ 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 13 DE SETEMBRE DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del 13 de setembre de 2016. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 511/2016 DE 
DATA 12 DE JULIOL DE 2016 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA. SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ QUARTA, 
DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 43/2016. EXP. NÚM. 
000218/2016-SEC. 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional:  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
                                                   CATALUNYA. SALA CONTENCIOSA 
                                                    ADMINISTRATIVA. SECCIÓ QUARTA 
 
Núm. Procediment:  Recurs d’apel·lació núm. 43/2016 
 
Núm. I data sentència:  Núm. 511/2016 de 12 de juliol de 2016  
 
Part apel·lant:  TREBALLADOR MUNICIPAL 
 
Part apel·lada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Lletrat:  SR. XAVIER CAMPA I DE FERRER – SR. SANTIAGO 
                                                   SÁEZ HERNAIZ 
 
 
Objecte del procediment:  La sentència núm. 268/15, de 9 de novembre de 2015, 

del jutjat contenciós administratiu núm. 14 de 
Barcelona, recaigut en el procediment abreujat  núm. 
513/14 interposat pel treballador municipal contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El motiu de la 
interposició es la resolució desestimatòria de 
l’Ajuntament, per mitjà de silenci administratiu, de la 
sol·licitud de revisió de la valoració del lloc de 
treball presentada pel treballador el 27 de març 
2012. 

 
Qüestió jurídica:  El treballador municipal manifesta que la sentència 

apel·lada es contraria al dret, argumentant que el jutjat 
s’ha limitat a reproduir els arguments de l’Ajuntament i 
considerant que hi ha una falta total de valoració de la 
prova i de la determinació dels fets provats.  

 
Decisió:  La sentència desestima el recurs d’apel·lació 

interposat pel treballador municipal. Confirma que la 
sentència n. 268/15, de 9 de novembre, es ajustada al 
dret. Imposa a la part apel·lant les costes causades en 
aquesta instancia amb un límit màxim de 200€.   

 
Fermesa:  La resolució judicial es ferma.  
 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme. 
 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 268/2016 DE 
DATA 1 DE SETEMBRE DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
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ADMINISTRATIU 12 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 
222/15-1A. EXP. NÚM. 000220/2016-SEC.   

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 12.  
 
Núm. Procediment:  Procediment ordinari 222/15-1A 
 
Núm. I data sentència:  Núm. 268/2016 d’1 de setembre de 2016.  
 
Part actora:  C. B. B.  
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Lletrat:  Sr. Miquel Àngel Pigem. 
 
 
Objecte del procediment:  Decret de l’Alcaldia de 5 de juny de 2015 pel qual es 

desestimava la sol·licitud del recurrent de data 16 
d’abril de 2015, en el sentit que l’administració iniciés 
els tràmits  d’execució subsidiària de l’ordre de 
desmantellament dels dipòsits i construccions 
preexistents propietat de l’empresa BETON CATALAN, 
que ocupen parcialment la parcel·la de la seva 
propietat. 

 
Qüestió jurídica:  L’Ajuntament va denegar la sol·licitud basant-se en que 

l’imposició de multes coercitives continuades és un 
mitjà d’execució forçosa permesa per la legislació 
aplicable, sent la possibilitat de canviar el mitjà 
d’execució forçosa una facultat de l’Administració, no 
una obligació, argumentant que existeixen raons per 
optar per aquest mètode d’imposició de multes 
coercitives. 

 
Decisió:  La sentència desestima el recurs interposat confirmant 

la resolució recorreguda.  
 
 
Fermesa:  No ferma. Hi cap recurs d’apel.lació. Sense costes. 
 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme 
 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 538/2006 DE 
DATA 13 DE JULIOL DE 2016 DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
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DE CATALUNYA DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 232/2014. 
EXP. NÚM. 000221/2016-SEC.   

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional:  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA. SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA. SECCIÓ TERCERA 

 
Núm. Procediment:  Recurs d’apel·lació núm. 232/2014 
 
Núm. I data sentència:  Núm. 538/2006 de 13 de juliol de 2016  
 
Part apel·lant:  SR. MIA i SRA. NMPJ.  
 
Part apel·lada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Lletrat:  TOMÁS BONILLA NÚÑEZ 
 
Objecte del procediment:  La Sentència núm. 84, de 14 de març de 2014, del 

jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, 
recaiguda en el procediment ordinari núm. 339/2011 
contra la llicència concedida en data 28 de juny de 
2011 per la Junta de Govern Local a LA MEDUSA-
ACCIONS SOCIOCULTURALS, per a la celebració, 
durant els dies 1, 2 i 3 de juliol del mateix any, del 
festival FARADAY 2011 a l’equipament municipal “El 
Molí del Mar”.  

 
Qüestió jurídica:  Els demandants, les vivendes dels quals es troben a 

poca distància del lloc de celebració del festival, 
argumenten que l’activitat del Festival no es pot 
considerar esporàdica o excepcional, mereixedora d’un 
tractament especial que permeti ultrapassar els llindars 
de soroll aplicables amb caràcter general. 
L’Ajuntament, per altra part, seguint la tesis que va 
al·legar en primera instancia i que va acollir el Jutjat, 
considera que el Festival realitza una activitat 
recreativa que no es habitual sinó de caràcter 
extraordinari. La controvèrsia a nivell jurídic passa per 
la necessitat del Tribunal de determinar quina 
qualificació hauria d’obtenir l’activitat desenvolupada 
pel Festival per poder concloure quin règim se li hauria 
d’aplicar. 

 
Decisió:   La sentència estima parcialment el recurs d’apel·lació 
 Anul·la la llicència de caràcter extraordinari concedida 

en data 28 de juny de 2011 per a la celebració del 
Festival FARADAY 2011.  
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 Revoca i deixa sense efecte la Sentència núm. 84, de 
14 de març de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el procediment 
ordinari núm. 339/2011.  

 Reconeix el dret dels apel·lants a percebre una 
indemnització de 3.000 euros a càrrec de l’Ajuntament. 

 
Fermesa:  La resolució judicial es ferma.   
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme. 
 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

5. SERVEIS SOCIALS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL NIF I LA 
DENOMINACIÓ SOCIAL DE LA PART CESSIONÀRIA AL CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I CARITAS PER A LA CESSIÓ 
MITJANÇANT LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE L’HABITATGE 
SITUAT AL CARRER ESTUDIS Nº1 2º2ª DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 
NÚM. 000566/2016-SSO. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. Modificar el NIF i la denominació social de la part cessionària en el conveni 
signat en data 13 de novembre de 2009, passant a ser Càritas Interparroquial de 
Vilanova i la Geltrú (Diocesana de Sant Feliu de Llobregat) amb NIF R01801973I. 
 
SEGON. Notificar el presenta acord a Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú 
(Diocesana de Sant Feliu de Llobregat) així com a l’Oficina local d’Habitatge i a 
Patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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 de la seva 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. 
 
QUART. Declarar 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 
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les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’ Ajuntament i 
dels seus 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.” 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ SI ESCAU 
DE L’ACORD PER ESTABLIR ELS DOS DIES ADDICIONALS AL CALENDARI 
D’OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS PER L’ANY 2017. EXP. 
NÚM. 000187/2016-DES. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. Establir com els dos dies festius addicionals d’obertura d’establiments 
comercials autoritzada en el terme de Vilanova i la Geltrú el 9 de juliol i el 12 de 
novembre de 2017. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació per a la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a les associacions de comerciants de la 
ciutat. 
 
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 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 que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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.” 
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7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ SI ESCAU 
DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ 
NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000126/2016-DES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els  següents: 

 

ACORDS 

 

“PRIMER. Atorgar a l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, amb el CIF 
G62864874, la subvenció extraordinària de QUINZE MIL EUROS (15.000 €) per a 
desenvolupar el seu model de negoci durant l’any 2016, a càrrec de la partida 
10.4330.48200 Subvencions i convenis. 

L’acceptació de l’ajut obliga a l’Associació Estació Nàutica a: 

a) Assumir al seu càrrec, totes les despeses d’organització de les activitats que es 
duguin a terme: assegurança de responsabilitat civil, infraestructura, serveis 
sanitaris, subministraments, neteja, SGAE… 

b) Fer constar en el material imprès o altres mitjans de difusió, la frase "Amb el 
suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú", com a col·laborador preferent 
conjuntament amb l’escut oficial així com d’altres logotips que els hi siguin 
específicament requerits. 

c) Trametre de forma regular a la regidoria corresponent, els cartells, fulletons o 
altres elements editats de les activitats subvencionades. 

d) Col·laborar amb l’Ajuntament en la difusió de les activitats que es 
desenvolupen a la ciutat fent arribar la informació corresponent. 

e) La inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari (alimentaris i no 
alimentaris) en tots els àmbits de relació, segons acord del Ple de l’Ajuntament 
en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es recull la 
voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes, així com l’ús de productes i materials sostenibles i 
respectuosos amb el medi, materials reciclats, reutilitzables, etc. d’acord amb 
els criteris de “compra verda” i incloure aquests paràmetres en tots els 
convenis de col·laboració. 

f) Vetllar per l’ús de la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat, 
associació o col·lectiu. 

g) Justificar l’ajut econòmic, aportant: 

• La documentació necessària per a la seva justificació com a subvenció 
municipal superior als 3.000,00€: Model de justificació estàndard de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Memòria de les activitats motiu de 
la subvenció; Balanç general d’ingressos i despeses del projecte 
subvencionat; Justificació aportant Factures originals o compulsades, 
que un cop realitzades les comprovacions oportunes seran retornats al 
beneficiari de l’ajut. 

L’import total de les despeses certificades ha de ser com a mínim 
l’import rebut de subvenció. 
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• A les factures hi ha de constar les dades identificatives del proveïdor. 
No s’acceptaran tiquets o rebuts sense aquestes condicions. 

• La documentació normalitzada per a la sol·licitud i justificació de les 
subvencions a entitats i associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú estarà disponible al lloc www.vilanova.cat i s’hauran de presentar 
davant del Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o 
bé, mitjançant la plataforma de tramitació en línia Carpeta Ciutadana. 

 

SEGON. Publicar aquesta convocatòria i sol·licitud de subvenció a la “Base de datos 
Nacional de Subvenciones” (BDNS) de conformitat amb l’article 20.4-c) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

TERCER. Ratificar aquest acord al proper Ple. 

QUART. 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 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 que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

CINQUÈ. 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. 

SISÈ. Notificar a tots els interessats.” 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

8. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER HALF 
MOON HOTELES, SL, PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR 
ADOSSAT DE PB+1PP, SITUAT AL CARRER MARIA AURÈLIA CAPMANY, 3 
000786/2016-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS:   
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  HALF MOON HOTELES, 
SL, per a  CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP, a C. M. 
AURELIA CAPMANY,    3, (Exp.000786/2016-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. El projecte s’ahurà d’ajustar a la delimitació de la parcel·la segons el projecte de 

reparcel·lació. 
2. Caldrà aportar el justificant del pagament de la totalitat de la quota provisional dels 

costos d’urbanització del sector. 
3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el full del programa de control, i full 

d’estadística. 
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. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra, 
caldrà presentar certifica 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. 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. 

8. En el moment de volen materialitzar l’ampliació de l’habitatge executant el 
sotacoberta possible, caldrà que el ràfec sigui unitari amb la parcel·la veïna en cas 
que estigui edificada. 

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 
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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. 

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

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

14. Tal com estableix l’Ordenança 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. 

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

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

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

9. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
BUILDINGCENTER, SA PER A CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+3PP DE 4 ESCALES, AMB 24 HABITATGES I 36 PLACES 
D’APARCAMENT AL CARRER RIU SEGURA, 99. 001101/2015-OBR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
 
ACORDS   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BUILDINGCENTER, SA, 
per a  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP DE 4 ESCALES, AMB 
24 HABITATGES I 36 PLACES D'APARCAMENT, situat al carrer del Riu Segura, 99, 
(Exp.001101/2015-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  
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1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar projecte de Telecomunicacions i 
l’Estudi de Seguretat i Salut en les Obres, ambdós degudament visats pel 
corresponent col·legi professional. 

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

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

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

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

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

5. 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. 

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

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

8. 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.  
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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 
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 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. 

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 de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments 
2. Compliment del Codi tècnic de l’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 de soroll i 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 de l’informe emès pel Servei de Prevenció i Extinció 

d’Incendis. 
9. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia, el titular de 

l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 

a. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat 

b. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb el projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li 
són d’aplicació. 

c. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
d. Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis. 
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e. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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.” 
 
 

10. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
BUILDINGCENTER, SA PER A CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+3PP DE 2 ESCALES, AMB 16 HABITATGES I 24 PLACES 
D’APARCAMENT. 0001103/2016-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS  
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BUILDINGCENTER, SA, 
per a  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP DE 2 ESCALES, AMB 
16 HABITATGES, APARCAMENT DE 24 PLACES (4 de grans, 16 mitjanes i 4 petites) 
I 13 TRASTERS, situat a l’avinguda de la Torre del Vallès, 80, (Exp.001103/2015-
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 les obres caldrà presentar projecte de Telecomunicacions i 

l’Estudi de Seguretat i Salut en les Obres, ambdós degudament visats pel 
corresponent col·legi professional.  

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

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

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

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

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

5. 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. 

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

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

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

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 de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments 
2. Compliment del Codi tècnic de l’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 de soroll i 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 de l’informe emès pel Servei de Prevenció i Extinció 

d’Incendis. 
9. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia, el titular de 

l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat 

• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb el projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li 
són d’aplicació. 

• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra 
incendis. 

• Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis. 
• Acte de comprovació favorable emesa per una ECA tal i com estableix la 

Llei 3/2010. 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 

elevadors. 
• La modificació feta a l’aparcament no és una modificació significativa pel 

que fa referència a incendis, tot i que caldrà presentar un plànol actualitzat 
que ho acrediti. 

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

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 
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2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. DEL 
CARME CAPAPEY INSA, PER A FER REFORÇ ESTRUCTURAL D’UN 
FORJAT DE L’EDIFICI, AL CARRER SANTA MAGDALENA, 10. 000259/2016-
OBR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M DEL CARME CAPAPEY 
INSA, per a FER REFORÇ ESTRUCTURAL D'UN FORJAT DE L'EDIFICI, situat al 
carrer Santa Magdalena, 10, (Exp.000259/2016-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 municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
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edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

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. 

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.” 
 

12. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER ROSARIO 
COLOME MONTANER,  PER FER UNA DIVISIÓ HORITZONTAL DELS DOS 
HABITATGES DE LA SEGONA PLANTA DE L’EDIFICI, SITUAT A LA 
RAMBLA SALVADOR SAMA, 69. 000721/2016-OBR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  ROSARIO COLOME MONTANER,  
NIF77072428-A, per a DIVISIÓ HORITZONTAL DELS DOS HABITATGES DE LA 
SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI, a RBLA. SALVADOR SAMA,   69, 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: 

Entitat 1: local de 60,23 metres quadrats de superfície construïda, anomenat 
element 1, desenvolupats en planta baixa amb façana al carrer Cuba i Rambla 
Salvador Samà. 
Entitat 2: local de 31,34 metres quadrats de superfície construïda, anomenat 
element 1bis, desenvolupats en planta baixa amb façana al carrer Cuba. 
Entitat 3: Habitatge de 90 metres quadrats de superfície útil, anomenat element 2, 
desenvolupats en planta primera amb façana al carrer Cuba i Rambla Salvador 
Samà. 
Entitat 4: Habitatge de 45,06 metres quadrats de superfície construïda, anomenat 
element 3, desenvolupats en planta segona amb façana al carrer Cuba i Rambla 
Salvador Samà. 
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Entitat 5: Habitatge de 52,95 metres quadrats de superfície construïda, anomenat 
element 3b, desenvolupats en planta segona amb façana al carrer Cuba i Rambla 
Salvador Samà. 

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.  
 
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.” 
 

13. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 000017/2016-DIS, PER LA 
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE FUSTA DESTINAT A HABITATGE D'UNS 24 
M2 APROXIMADAMENT I CONSTRUCCIÓ D'UNS 30 METRES LINEALS DE 
TANCA DE PERÍMETRE AMB BLOC DE FORMIGÓ I MALLA METÀL·LICA. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a la Sra. M. M. J., amb DNI/NIF núm. 52425787-R, la sanció de 
3.960€ (TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS), en relació a l’expedient 
sancionador núm. 000017/2016-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució de 
la Instructora de l’expedient de data 14 de juny de 2016, ressenyada a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.  Notificar aquesta resolució a l’interessada  i al servei de Recaptació. 
 
TERCER.  Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document. 
  
QUART. 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 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. 
 
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.” 
 
 

14. LLICÈNCIES AMBIENTALS. SOL·LICITUD PRESENTADA PER FISHALONE 
WALL SOLUTIONS, SL, PER INSTAL·LAR UNA ACTIVITAT D’IMPRESSIONS 
I ARTS GRÀFIQUES A LA RAMBLA DELS PAÏSOS CATALANS, 18, NAUS 32 
I 33. 000273/16-ACT 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“1. Atorgar la llicència ambiental a FISHALONE WALL SOLUTIONS, SL, per instal.lar 
una activitat d’impressions i arts gràfiques a la rambla dels Països Catalans, 18, naus 
32 i 33. 
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2. Condicions de la llicència: 
 
- Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. 
- Compliment de la Llei 3/2010. 
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la 
legalització de la instal.lació elèctrica. 
- Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal.lacions de 
climatització, ventilació, antenes i altres instal.lacions a l’exterior dels edificis. 
- Disposar de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus generats 
 
3. 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. 
- Contracte d’abastament d’aigua contra incendis. 
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal.lacions contra incendis. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal.lació elèctrica 
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 
4. 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. 
 
5. La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el 
termini establert per la llicència ambiental. 
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6. El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència ambiental 
s’ha de comunicar a l’administració competent. 
 
7. Cal notificar aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
adminstratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.” 
 

15. LLICÈNCIES AMBIENTALS. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
RECICLATGES GONZÁLEZ, SL, PER UN CANVI NO SUBSTANCIAL, 
ADEQUACIÓ AL REIAL DECRET 110/15, SOBRE RESIDUS D’APARELLS 
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS I INCREMENT DE LA CAPACITAT DE 
TRANSFERÈNCIA PELS RAEE NO PERILLOSOS  I PERILLOSOS AL 
CARRER DE LA MASIA DEL NOTARI, 9. 000364/15-ACT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORD, 
 
“1- Informar favorablement el canvi no substancial sol·licitat per l’empresa 
RECICLATGES GONZÁLEZ, SL, consistent en: 
 

- Trituració de residus de radiografies. 
- Nous codis CER de residus de ferralla, paper, fusta i plàstic a gestionar. 
- Nous codis CER de residus a transferir i ampliar la capacitat de transferencia 

anual i d’emmagatzematge de residus abans de transferir. 
- Adaptació al RD 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

 
Hi ha un increment en la capacitat de gestió inferior al 50% (de 999 t/a a 1098 t/a).  Hi 
ha un increment en la capacitat d’emmagatzematge inferior al 100% (de 93 t i 30 m3 a 
102.85 t i 30 m3) 
 
2- Incorporar a la llicència ambiental de centre de recollida i transferència de residus 
perillosos fins a 30 t/d i instal·lació per a la valorització de residus no perillosos, amb 
una capacitat de fins a 100.000 t/a., el canvi no substancial referit anteriorment per 
exercir l’activitat al  carrer Masia Notari, 9-11. 
 
3- Condicions de la llicència: 
 

-  Les establertes en l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya de data 5  
d’octubre de 2012 (BM20110055) 

-  Les establertes en l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya de data 23 
d’agost de 2013.(BM20130076 

-  Les establertes en l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya de data 24 
d’abril de 2014. (BM20140039) 

-  Les establertes en l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya de data 11 de 
juliol de 2016 (BM20150150) (veure informe adjunt) 

- Compliment del codi tècnic d’edificació, DB SU i DB SI. 
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió 
- Compliment de l’Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions. 
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5- Control ambiental periòdic: L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si 
s’escau, segons estableix la normativa vigent. 
 
6- La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el 
termini establert per la llicència ambiental. 
 
7- El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència ambiental 
s’ha de comunicar a les administracions competents. 
 
8- Cal notificar aquest acord en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.” 
 
 
 

16. LLICÈNCIES AMBIENTALS. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. EXP. CP160920 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 

ACTIVITATS 
 
Declaracions responsables Innòcues 
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per INVEROLD 2013, SL per 

canviar de nom l’hostal i restaurant situat al carrer Puigcerdà, 16. (exp. act 
326/16).  

 
2. Declaració responsable d’obertura presentada per SERGENT MAJOR ESPAÑA, 

SRL per canviar de nom l’activitat de venda de roba infantil a la rambla Principal, 
27. (exp. act 332/16) 

 
3. Declaració responsable d’obertura presentada per M. S. N. per instal·lar l’activitat 

de venda i reparació de telefonia mòbil a l’avinguda Francesc Macià, 13 bxs. 
(exp. act 324/16) 

 
4. Declaració responsable d’obertura presentada per E. J. C. D. L. per instal·lar un 

estudi de disseny gràfic i fotografia al carrer Sant Antoni, 20 bxs. 02 (exp. act 
331/16)  

 
5. Declaració responsable d’obertura presentada per E. R. L. per instal·lar l’activitat 

de venda de productes de neteja a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 17 bxs.  
(exp. act 313/16)  

 
6. Declaració responsable d’obertura presentada per BOBOLI, SL per instal·lar 

l’activitat de venda de roba i complements de nens a la rambla Principal 20 bxs. 
(exp. act 315/16)  
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7. Declaració responsable d’obertura presentada per FINCAS Y SERVICIOS 
ALARDOS, SL per instal·lar una oficina immobiliària a la rambla Principal, 55 
bxs. 10. (exp. act 316/16)  

 
8. Declaració responsable d’obertura presentada per J. M. C. R. per instal·lar un 

estudi fotogràfic al carrer Les Roques, 1 bxs. (exp. act 318/16)  
 
9. Declaració responsable d’obertura presentada per E. P. R. per instal·lar una 

perruqueria canina d’autoservei al carrer Àncora, 2 bxs. (exp. act 321/16). 
 
10. Declaració responsable d’obertura presentada per M. J. V. B. per canviar de nom 

(mateix soci) l’activitat de venda de roba a l’avinguda de Francesc Macià, 63. 
(312/16) 

 
11. Declaració responsable d’obertura presentada per M. B. C. per canviar de nom 

un aparthotel i bar al passeig de Ribes Roges, 9. (281/16) 
 
12. Declaració responsable d’obertura presentada per R. G. U. per canviar de nom 

(mateix soci), l’activitat d’impressions i arts gràfiques al carrer del Col·legi, 17, 
bxs. (304/16) 

 
13. Declaració responsable d’obertura presentada per l’ASSOCIACIÓ CANNÀBICA 

HIGH-TIMES, per instal·lar un local social de cànnabis al carrer de Sant Antoni, 
21. (122/16) 

 
14. Declaració responsable d’obertura presentada per V. C. S. per canviar de nom 

una perruqueria i estètica al carrer Llibertat, 22, bxs. (309/16) 
 
15. Declaració responsable d’obertura presentada per A. M. per canviar de nom una 

carnisseria i venda d’alimentació al carrer d’Albert Salvany i Bertran, 2, bxs. 4. 
(310/16) 

 
16. Declaració responsable d’obertura presentada per M.J. V. B. per canviar de nom 

(mateix soci) a la plaça Soler i Carbonell, 19, bxs. (311/16) 
 
 
Comunicacions prèvies innòcues 
 
1. Comunicació prèvia d’innòcues presentada per S. A. A. per canviar de nom 

(mateix soci) la sabateria al carrer de la Llibertat, 136. (295/16) 
 
2. Comunicació prèvia d’innòcues presentada per VIMEGAR GARRAF, SL, per 

instal·lar un taller de cuina al carrer del Fossar Vell, 31, bxs. (260/16) 
 
3. Comunicació prèvia d’innòcues presentada per CARNICAS MASO, SA, per 

instal·lar una activitat de venda de productes càrnics envasats al carrer de Josep 
Coroleu, 75-77, bxs. (303/16) 

 
4. Comunicció prèvia d’innòcues presentada per DIA, SA, per un canvi no substancial 

del supermercat al carrer Menéndez y Pelayo, 52. (294/16) 
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5. Comunicació prèvia presentada per DEYGEST, SL,per instal·lar un magatzem i 
oficines amb distribució de productes d’adobs i fertilitzants a la rambla dels Països 
Catalans, 11A. (268/15) 

 
6. Comunicació prèvia presentada per RECONEIXEMENTS MÈDICS FEDEAR, SL 

per instal·lar un centre mèdic (local compartit) a la rambla Josep Antoni Vidal, 13. 
(289/16) 

 
7. Comunicació prèvia presentada per CENTRO MEDICO FEDEAR, SL per instal·lar 

un centre mèdic (local compartit) a la rambla Josep Tomàs Vidal, 13. (288/16) 
 
8. Comunicació prèvia presentada per BORRELL BERNADET, SL, per instal·lar una 

activitat de venda d’articles d’esports i serigrafia al carrer d’Olesa de Bonesvalls, 1, 
bxs. 3. (299/16). 

 
9. Comunicació prèvia d’innòcues presentada per CONDIS SUPERMERCATS, SA 

per canviar de nom el supermercat situat al carrer Jardí, 69-71 bxs. (exp. act 
335/16)  

 
10. Comunicació prèvia d’innòcues presentada per BEAUTY BY DIA, SA, per instal·lar 

l’activitat de venda de productes de neteja a l’avinguda Garraf, 34 bx (exp. act 
322/16). 

 
 
REPAR 

 
1. Comunicació prèvia presentada per LA LUNA DE LUJAN, SL, per canviar de nom 

un bar al carrer Escolapis, 8. (250/16) 
 
2. Comunicació prèvia presentada per J. A. F. C. per canviar de nom un  bar al 

passeig del Carme, 27, bxs. 1. (225/16) 
 
3. Comunicació prèvia presentada per J. M. A. per canviar de nom un bar al carrer 

Raval de Santa Magdalena, 36. (235/16) 
 
4. Comunicació prèvia presentada per A. S. M. per canviar de nom (mateix soci) al 

carrer de la Unió, 22, bxs.1 (308/16) 
 
5. Comunicació prèvia presentada per VILATREBOL, SCP, per instal·lar un bar 

restaurant al carrer Doctor Zamenhof, 43. (activitat existent) (297/16) 
 
6. Comunicació prèvia presentada per M. D. I. M.  per instal·lar un bar a la rambla de 

Salvador Samà, 82.(activitat existent) (320/16) 
 
7. Comunicació prèvia presentada per GRAN VILANOVA, SL, per instal·lar un bar al 

carrer Narcís Monturiol, 10, bxs. 2. (activitat existent) (317/16) 
 
8. Comunicació prèvia presentada per J. M. G. C. per instal·lar un bar restaurant al 

carrer Canàries, 7, bxs. 7. (activitat existent) (328/14) 
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9. Comunicació prèvia presentada per M. R. R. R.  per canviar de nom un bar a la 
ronda Ibèrica, 159, bxs. 5. (319/16) 

 
10. Comunicació prèvia presentada per TRETZE CERO VUIT FRG, SL per canviar de 

nom (mateix soci) el bar de la rambla Principal, 100, bxs. (253/15) 
 
11. Comunicació prèvia presentada per J. M. B. S. per canviar de nom un bar 

restaurant al carrer Major, 34. (300/16)  
 
12. Comunicació prèvia presentada per M. P. per instal·lar un bar restaurant al carrer 

Olesa de Bonesvalls, 13, bxs. B. (activitat existent) (77/16) 
 
13. Comunicació prèvia presentada per D. E. B. per canviar de nom (mateix soci) al 

carrer del Vapor, 16, bxs.1 (296/16) 
 
14. Comunicació prèvia presentada per V. J. C. R. per canviar de nom un bar a la 

plaça Sagrat Cor, 4, bxs. (283/16) 
 
15. Comunicació prèvia presentada per F. A. R. C. per instal·lar un bar al carrer del 

Bruc, 64-66, bxs.1(activitat existent) (291/16) 
 
16. Comunicació prèvia presentada per I. C. P. per canviar de nom un bar al carrer de 

les Casernes, 31. (287/16) 
 
17. Comunicació prèvia presentada per G. M. T., per a instal·lar un bar al passeig 

Marítim 106 bxs.1a. (100/2016) 
 
18. Comunicació prèvia presentada per LA NOCCIOLA TOSCANA, SL, per l’obertura 

de l’activitat existent de gelateria (bar) a la rambla de la Pau, 62 bxs. (exp. act 
242/16) 

 
19. Comunicació prèvia presentada per J. S. S., per l’obertura d’activitat existent de 

bar restaurant a la rambla Castell, 59 bxs. (exp. 298/16-ACT).  
 
20. Comunicació prèvia presentada per E. J. P. G. per l’obertura de l’activitat 

d’elaboració i venda de menjars per emportar amb degustació al carrer Josep 
Coroleu, 80 bxs. 02. (exp. 477/14-ACT) 

 
 
LPCAA 

 
1. Comunicació prèvia presentada per J. C. B. per canviar de nom la bugaderia 

situada a la rambla Joan Baptista Pirelli, 80-82 bxs. 01. (exp. 333/16-ACT). 
 
2. Comunicació prèvia presentada per RAVENVERT, SCP per canviar de nom 

l’activitat de rostisseria i elaboració i venda de menjars per emportar al carrer Pare 
Garí, 42 bxs. 02. (exp. 81/16-ACT) 

 
3. Comunicació prèvia presentada per A. T. J. per canviar de nom l’activitat d’obrador 

amb zona de venda de carnisseria, xarcuteria i cansaladeria a la plaça Pau 
Casals, C/ Premses, 2. (exp. 161/16-ACT) 
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4. Comunicació prèvia presentada per GRAFICAS FERPALA, SL per canvi no 

substancial de l’activitat d’arts gràfiques situada a l’avinguda Eduard Toldrà, 111 
bxs., afegint una aula de formació en la zona de magatzem. (exp. 193/16-ACT) 

 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

17. RECURSOS HUMANS. RATIFICAR EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS D’AUTORITZACIÓ AL SR. MARCEL·LÍ PONS DUAT PER 
ASSISTIR A LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL 
CONSTITUÏDA AMB CARÀCTER TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS.  EXP. NÚM. 000373/2016-RH 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Ratificar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecans per 
l’autorització de la continuïtat de determinats serveis prestats per funcionaris locals, el 
qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldessa per signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Viladecans i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per l’autorització de 
la continuïtat de determinats serveis prestats per funcionaris locals.  
 
TERCER.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya  i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades: 
 
 

Descripció:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I L’AJUNTAMENT DE VILADECANS, PER L’AUTORITZACIÓ 
DE LA CONTINUITAT DE DETERMINATS SERVEIS PRESTATS PER 
FUNCIONARIS LOCALS. 
 
Data:  20 de setembre de 2016 
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Signataris:  
 
AJUNTAMENT DE VILADECANS I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Objecte:  
 
La col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de 
Viladecans, per l’autorització de la continuïtat de determinats serveis prestats 
per funcionaris locals. 
 

Drets i Obligacions: 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Autoritzar el funcionari d’habilitació estatal, Sr. Marcel.lí Pons i Duat, per 
poder assistir voluntàriament, a les sessions de la comissió informativa 
especials constituïda amb caràcter temporal a l’Ajuntament de Viladecans per 
acord del Ple en sessió de datat 26/05/2016, destinada a informar-se 
detalladament de determinats expedients administratius. 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Viladecans 
Les despeses que es generin per l’assistència a aquest òrgan col.legiat 
seran, en qualsevol cas, a càrrec de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
 

Vigència: 
 
S’estendrà en tant l’esmentada comissió mantingui la seva activitat. 
 
 

 
 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, 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. 
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SETÈ.- 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.” 
 
 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

18. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000032/2016-UES PER TINENÇA DE DOS GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS QUE ANAVEN SOLTS PER 
LA VIA PÚBLICA, SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA 
MUNICIPAL, I PER NO COMPLIR LES MESURES DE SEGURETAT A LES 
INSTAL·LACIONS QUE ELS ALBERGUEN, EN DATA 11/01/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48022467-P, la sanció de multa de 
dos mil euros (2.000-€) per cada un dels dos gossos, per infracció de l’article 27 de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals, per un total de quatre mil euros (4.000.-€). 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI 48022467-P, la sanció de multa de  
set-cents cinquanta-un euros (751-€), per infracció de l’article 31.4 de l’ordenança 
municipal de tinença d’animals. 
 
Per tant el total de les sancions és de quatre mil set-cents cinquanta-un euros 
(4.751-€). 
 
TERCER. REQUERIR a la persona titular del 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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
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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. 
 
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.” 
 

19. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA  000033/2016-UES, PER TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, I LA 
SEVA CONDUCCIÓ DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 17/02/2016 I 10/03/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular de DNI 49503393-X, la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501€), per infracció de l’article 27 de l’ordenança municipal 
de tinença d’animals. 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular de DNI 49503393-X , la sanció de multa de 
set-cents un euros (751€), per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals. 
 
TERCER:  REQUERIR a la persona titular de DNI 49503393-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. 
 
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
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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 
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.” 
 
 

20. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA  000034/2016-UES PER LA CONDUCCIÓ DOS GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS QUE ANAVEN SOLTS PER 
LA VIA PÚBLICA, I PER NO EVITAR L’ATAC A PERSONES NI BARALLES 
AMB ALTRES GOSSOS, EN DATA 04/01/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 47634513-H , la sanció de multa de 
set-cents cinquanta un euros (751 €), per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON: REQUERIR a la persona titular del DNI 47634513-H, 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. 
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No obstant, es reduirà en un 20% 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. 
 
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.” 
 
 

21. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000039/2016-UES PER TINENÇA D’UN GOS SENSE TENIR EL 
CORRESPONENT CERTIFICAT DE CENS MUNICIPAL, EN DATA 24/11/2015. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del NIE X6903711P, la sanció de multa de 
tres-cents cinquanta euros (350 €), per infracció de l’article 50.1 de l’ordenança 
municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON: REQUERIR a la persona titular del NIE X6903711P, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils 
a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
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 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
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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. 
 
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 a la responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.” 
 
 

22. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000041/2016-UES PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT 
POTENCIALMENT PERILLÓS I NO COMPLIR LES MESURES DE 
SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS QUE ALBERGUEN L’ANIMAL, EN 
DATA 26/0/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
NIE X7270949-M. 
 
SEGON: ARXIVAR l’expedient sancionador per la sanció tipificada a l’article 31.4 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals. 
 
TERCER. NOTIFICAR a la presumpta responsable, que es procedirà a la incoació 
d’un nou expedient sancionador per la infracció tipificada a l’article 11.3 (evitar la 
fugida de l’animal), qualificada de falta greu conforme disposa l’article 62.18 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals. 
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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 
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.” 
 

23. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000058/2016-UES, PER MANCA DE LLICÈNCIA 
D’ESTABLIMENT O ACTIVITAT PER A LA CRIANÇA DE GOSSOS, EN DATA 
20/04/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 47836332-N la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751.-€) per infracció de l’article 40 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON: REQUERIR a la persona titular del DNI 47836332-N , per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils 
a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
No obstant, s’aplicarà una reducció del 30 % de l’import de la sanció proposada si el 
presumpte infractor presta la seva conformitat amb la proposta de resolució i realitza el 
pagament en un termini de 15 dies a comptar des de el dia següent des de la 
notificació. 
 
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 



 
 

38 

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. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

24. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000025/2016-UES PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT 
COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA, EL QUAL ES VA ESCAPAR DEL DOMICILI I ESTAVA SOLT PER 
LA VIA PÚBLICA, EN DATA 08/01/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 46795114-G, la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.500.-€) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança de 
Municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 46795114-G, la sanció de multa de 
setcents un euros (751€), per infracció de l’article 11.3 de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals. 
 
Per tant, l’import total de les sancions sumen la quantitat de dos mil dos-cents 
cinquanta-dos euros (2.252.-€) 
 
TERCER: REQUERIR a la persona titular del DNI 46795114-G, 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. 
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No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
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 
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 a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 

25. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000137/2015-UES PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA MUNICIPAL, QUE PORTAVA SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA, PER NEGAR-SE A RETIRAR LES DEPOSICIONS DEL SEU 
ANIMAL I PER NEGAR-SE A FACILITAR LES DADES DEL GOS ALS 
AGENTS, EN DATA 14/10/2015. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 18/04/2016 per la 
persona titular del DNI 41590721-M, en qualitat de propietari del gos i responsable. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 41590721-M, la sanció de multa de mil 
cinc-cents un euros (1.501€) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals. 
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TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 41590721-M, la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 31.3 de la mateixa 
Ordenança. 
 
QUART. IMPOSAR a la persona titular del DNI 41590721-M, la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 24.1 de la mateixa 
Ordenança. 
 
CINQUÈ. IMPOSAR a la persona titular del DNI 41590721-M, la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 16.1 de la mateixa 
Ordenança. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
tres mil set-cents cinquanta-quatre euros (3.754-€) 
 
SISÈ. REQUERIR a la persona titular del DNI 41590721-M, 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 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
SETÈ. 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. 
 
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. 
 
VUITÈ. 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. 
 
NOVÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
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El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 

 
URGÈNCIA 

 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

26. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ACORD, SI ESCAU, DE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I 
SERVEIS COMPLEMENTARIS A L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI 
VÍCTOR BALAGUER. EXP. NÚM. 0000010/2016-CONT. 

 
 

La Junta de la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els 
següents:  
 
ACORDS 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ARC GESTIÓ CULTURAL, SL amb CIF B-
66069014, el contracte del servei d’atenció al públic i serveis complementaris a 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, per un període de dos anys, 
prorrogables, any a any, fins a dos anys més, per un import anual màxim total de 
90.586,80 € de base imposable i 19.023,23 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan 
un total de 109.610,03€ (CENT NOU MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 18.872,25 € + 21% d’IVA, preveient que el 
contracte s’iniciarà el 15 d’octubre de 2016.   
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 333.22710 del pressupost del 2016 de 
l’OAPVB i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte 
fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa ARC GESTIÓ CULTURAL, SL i a la resta 
de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari 
perquè passats quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, 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. 
 
SETÈ.- 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.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.29 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general. 
 
 
Juan Luis Ruíz López                                                         Marcel·lí Pons Duat 
 
 


