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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 08 D’OCTUBRE DE 2019 

 
Acta núm. 31 
 
Assistents: 

OLGA ARNAU SANABRA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
MARTA JOFRA SORA 
XAVIER SERRA ALBET 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI GENERAL 
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteixen a la mateixa reunió MERCÈ GRAU FERRER (Comunicació),                              
ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor 
ERC), CONXI MARITNEZ SANCHEZ (Regidora ERC), ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS 
(Regidor ERC),  i MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES (Regidora ERC) d’acord amb 
l’art. 113 del ROF. 
 

La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 01 D’OCTUBRE DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 01 d’octubre 
de 2019. 
 
2. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR LA PRÒRROGA DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L’ESPAI D’EQUITAT 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000013/2016-
CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte amb  la Sra. S. C. R. amb NIF XXXXXX, del servei 
d’atenció psicològica a l’Espai d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
període d’un any, per un import anual màxim de 19.501,20 € (DINOU MIL CINC-CENTS 
UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS), exempts d’IVA. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2019 serà de 3.250,20 € exempts 
d’IVA, preveient que la pròrroga del contracte comenci  l’1 de novembre de 2019. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2020 serà de 16.251,00 € exempts 
d’IVA. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279903 del pressupost vigent i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. S. C. R. i publicar-lo al Registre Públic de 
Contractes. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SETÈ.-Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
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 
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resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 2/9/19, DEL JUTJAT 
SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA QUE RESOL EL PROCEDIMENT DE 
SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA PRESTACIONAL 862/2017 E 
INTERPOSAT PER M. A. H.. EXP. 32/2018/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJATSOCIAL Nº 28 DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   862/2017 E 
 
Núm. i data decret:                2 de setembre de 2019 
 
Part actora  : M. A. H. 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   F. O. C. i J. V. M.S.(Andersen Tax & Legal)  
 
Objecte del procediment :      Resolució de data 27 de maig de 2019, sobre la incapacitat 

permanent per accident laboral o malaltia professional.   
  
Decisió  :  Desistiment del procediment i declaració de fermesa de la 

resolució recorreguda. 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. Contra ella no es pot 

interposar  cap recurs ordinari. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 205/2019, DE 

31/7/19 QUE POSA FI AL PROCEDIMENT ORDINARI 151/2018 E DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA, INTERPOSAT PER S. 
V. G. (EXP`. 11/17-REC).  EXP. 65/2018/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 

BARCELONA.  
 
Núm. procediment  :   151/2018-E  
 
Núm. i data sentència:    205/2019 de 31 de juliol de 2019 
 
Part actora  : S. V.G. 
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Parts demandades  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 
 
Lletrat:                                    J. S. i V. 
 
Objecte del procediment :     Resolució de 6 de febrer de 2018 de desestimació de 

reclamació formulada en expedient de responsabilitat 
patrimonial 11/2017-REC.  Quantia 6768.48 euros 

 
Decisió  :  Desestimar el recurs contenciós administratiu.  Imposició 

de costes, limitades a 300 euros. 
 
Fermesa :  La sentència és ferma i no es pot interposar recurs contra 

aquesta resolució.  
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.”.                                                    
 
5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 208/2019, 

DE 16/7/19, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 
BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT ORDINARI 10/2019 D, 
INTERPOSAT PER RED GROUP CAFÉ & RESTAURANT, SL EXP. 
31/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJATCONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº8 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 10/2019 D 
 
Núm. i data interlocutòria:     16 de juliol de 2019 
 
 
Part actora  : RED GROUP CAFÉ & RESTAURANT, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. À. P. H. (Milà Advocats, SLP)  
 
Objecte del procediment :      Decreto de 30/10/2018, de desestimació del recurs de 

reposició interposat contra el decret de 20/4/2018, de 
desestimació les al·legacions presentades.   

  
Decisió  :  Declaració de caducitat del recurs presentat. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar   recurs d’apel·lació davant la Sala del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
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Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 
i conforme. 

 
6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE SENTÈNCIA 178/2019, DE 2/7/19, DEL 

JCA 3 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 3/2019, 
INTERPOSAT PER J. C. G. EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL (46/2017-REC)  EXP. 73/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 3/2019 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 178/2019 de 2 de juliol de 2019 
 
Part actora  : J. C. G.  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   R. V. de G. 
 
Objecte del procediment :      Resolució desestimatòria presumpta de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial presentada pel recurrent el dia 
15 de març de 2017 (expedient 46/2017-REC)  

  
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

No imposa pagament de costes a cap de les parts. 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. Contra ella no es pot 

interposar  cap recurs ordinari. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DECRET 140/2019, DE 31/7/19 DEL 

JCA 16 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT ORDINARI 
145/2017 B2, INTERPOSAT PER BETON CATALAN, SA (EXP. 17/12-URB, 
32/13-URB. EXP. 133/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 145/2017 B2 
 
Núm. i data decret:  31 de juliol de 2019 
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Part actora  : Beton Catalan, SA  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    M. À. P. H. (Milà Advocats, SA) 
 
Objecte del procediment :      Resolució de data 24/2/2017 dictada pel Regidor 

d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, en l’àrea de 
Territori i Espai urbà en l’expedient 17/12-URB. 

 
Decisió  :  DECLARAR L’ACABAMENT DEL PROCEDIMENT I 

ORDENAR L’ARXIU DEL RECURS.  
  
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs de 

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

i conforme.”. 
 
8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE INTERLOCUTÒRIA 84/2019, DE 2/5/19 

DEL JCA 16 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT  326/2018 B, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL NUEVA 
TORREDEMBARRA, SL. EXP. 135/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 326/2018 B 
 
Núm. i data interlocutòria:      84/2019, de 2 de maig de 2019 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202143652.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment per 

satisfacció extraprocessal, instat per RESIDENCIAL 
NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de les actuacions. 
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Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 
d’apel·lació. 

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

i conforme.”. 
 
9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE INTERLOCUTÒRIA 113/2019, DE 

8/4/19 DEL JCA 5 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT  341/2018 I, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL NUEVA 
TORREDEMBARRA, SL. EXP. 136/2019/ESEC 

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

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 341/2018 I 
 
Núm. i data interlocutòria:      113/2019, de 8 d’abril de 2019 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202145212.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment per 

satisfacció extraprocessal, instat per RESIDENCIAL 
NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de les actuacions. 

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

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

i conforme.”. 
 
10. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE INTERLOCUTÒRIA 105/2019, DE 

8/5/19 DEL JCA 12 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT  330/2018 2C, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL NUEVA 
TORREDEMBARRA, SL.  EXP. 137/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12 

DE BARCELONA. 
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Núm. procediment  :   Abreujat núm. 330/2018 2C 
 
Núm. i data interlocutòria:     105/2019, de 8 de maig de 2019 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202138313.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment per 

satisfacció extraprocessal, instat per RESIDENCIAL 
NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de les actuacions. 

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

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

i conforme.”. 
 
11. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE SENTÈNCIA 98/2019, DE 23/4/19                  

DEL JCA 4 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT  22/2015 F, INTERPOSAT PER I. F. P. I E. F. P.                                         
EXP. 138/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Ordinari núm. 22/2015 F 
 
Núm. i data sentència:           98/2019, de 23 d’abril de 2019 
 
Part actora  : I. F. P.  i  E. F. P. 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Procurador:                            I. R. C.                 
 
Objecte del procediment :      Denegació de la proposta de cessió de terrenys edificables 

per part dels recurrents en pagament de les quotes 
d’urbanització corresponents al projecte de reparcel·lació 
del Pla Parcial Llimonet.  
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Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu. 
 Sense Costes 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

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

i conforme.”. 
 
12. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DECRET 28/2019, DE 4/4/19 DEL JCA 

4 DE BARCELONA, QUE RESOL EL PROCEDIMENT ORDINARI 92/2016 E, 
INTERPOSAT PER BETON CATALAN, SA.  EXP. 139/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Ordinari núm.92/2016 E 
 
Núm. i data decret:                28/2019, de 4 d’abril de 2019 
 
Part actora  : BETÓN CATALÁN, SA  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I CARLES 

BALLESTER BURGUET 
 
Lletrat:                                    I. M. O. 
 
Objecte del procediment :      Decret de l’Alcaldessa de 9/10/2013, que desestima el 

recurs de reposició de 26/4/2013 per la qual s’acorda 
ordenar al recurrent l’execució de les actuacions de trasllat 
de les sitges i demés preexistències que ocupen les 
finques lp1, lp2 i lp3 atenent a l’executivitat del 
planejament, la incompatibilitat del planejament que 
s’executa i la ja previsió de la indemnització per trasllat 
prevista en la liquidació provisional de la Pr2, així com per 
la precarietat de la llicència de l’actora quina constància 
queda en el Registre de la Propietat després de les 
inscripcions de les atribucions derivades del PR2 qüestió 
que està també discutida pel recurrent. 

  
Decisió  :  PROCEDIMENT ACABAT PER DESISTIMENT DE LA 

PART ACTORA I ARXIU DE LES ACTUACIONS  
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella  es pot 

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

i conforme.”. 
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13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA PLAÇA DE LA VILA, PER 
UNES FUSTES AL TERRA, EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2016.  NÚM. EXP. 
000004/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
14. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/29. NÚM. EXP. 99/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/29 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/29 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
15. RATIFICAR EL DECRET 2572 DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, 

SEGURETAT I RECURSOS HUMANS DE DATA 20 DE MAIG DE 2019 
D’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA, I EL DECRET 2807 DE LA 
REGIDORA D’EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, SEGURETAT I RECURSOS HUMANS 
DE DATA 24 DE MAIG DE 2019 DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 2572. NÚM. 
EXP. 195/2019/ERH. 

 
“Aquest punt es retira de l’Ordre del dia.”. 
 
 
POLÍITQUES DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS I GENT GRAN 
 
16. GENT GRAN. APROVAR EL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA 

FOMENT VILANOVÍ PER LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
2019 “BALLEM! CICLE DE BALLS DE SALÓ”. NÚM. EXP.585/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni adjunt amb la Fundació Privada Foment Vilanoví, amb 
CIF G64418189 per la concessió de la subvenció nominativa pel projecte Ballem! Cicle 
de Balls de Saló 2019. 
 
SEGON. Destinar la quantitat de 6.000€ a aquest projecte a favor de la Fundació Privada 
Foment Vilanoví amb càrrec a la partida 06.9242.48004 
 
TERCER. Aquest conveni es farà públic a la seu electrònica de l’Ajuntament i també en 
el Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ.  Aprovar la fitxa del conveni per tal de facilitar la publicació de les dades.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
OCUPACIÓ 
 

17. ACCEPTAR DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DELS PFI-PTT I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. NÚM. EXP. 000030/2019-
EDT  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar el dictamen del  responsable directiu del Servei promotor de la 
Diputació de Barcelona de data 16 de setembre de 2019, pel qual s’atorga a l’Ajuntament 
Vilanova i la Geltrú una subvenció per a la realització dels Plans de Formació i Inserció, 
Línia 3 - PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL, per un valor de 24.766,57.- € (VINT-I-
QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS). 

 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, la realització del següent servei, objecte 
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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PROGRAMA TIPUS DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Plans de Transició al Treball 
(PTT), curs escolar 2019-2020 (Codi 
19/X/276328) 

Ajut econòmic. 24.766,57.- euros 

 
TERCER.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els 
següents termes :  
 

a) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en 
el període comprés entre l’1 de setembre de 2019 i el 30 de juny de 2020. 

 
b) JUSTIFICACIÓ : l’IMET disposarà, com a màxim fins a 3 mesos des de la 

finalització del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la 
justificació de les actuacions objecte d’ajut. 

 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
CINQUÈ.- Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’UN MES, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de DOS MESOS, a comptar des del dia 
següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de DOS MESOS, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de SIS 
MESOS, a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 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 això suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.”. 
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18. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DELS PFI-PIP I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. NÚM. EXP. 000031/2019-
EDT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar el dictamen del  responsable directiu del Servei promotor de la 
Diputació de Barcelona de data 16 de setembre de 2019, pel qual s’atorga a l’Ajuntament 
Vilanova i la Geltrú una subvenció per a la realització dels Plans de Formació i Inserció, 
Línia 2 - PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL, per un valor de 23.022,69.- € (VINT-I-
TRES MIL VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS). 

 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, la realització del següent servei, objecte 
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

PROGRAMA TIPUS DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Plans d’Iniciació Professional 
(PIP), curs escolar 2019-2020  
(Codi 19/X/276328) 

Ajut econòmic. 23.022,69.- euros 

 
TERCER.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els 
següents termes :  
 

a) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en 
el període comprés entre l’1 de setembre de 2019 i el 30 de juny de 2020. 

 
b) JUSTIFICACIÓ : l’IMET disposarà, com a màxim fins a 3 mesos des de la 

finalització del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la 
justificació de les actuacions objecte d’ajut. 

 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ.- Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’UN MES, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de DOS MESOS, a comptar des del dia 
següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de DOS MESOS, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de SIS 
MESOS, a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 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 això suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.”. 
 
PRODUCCIÓ 1R. SECTOR I MERCATS MUNICIPALS 
 
19. MERCATS MUNICIPALS. ACCEPTAR LA RENÚNCIA DEL SENYOR P. R. P. 

DE LA CONCESSIÓ DE LES PARADES NÚM. 75 I 76 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. NÚM. EXP. 34/2019/EMER 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Acceptar la renúncia del senyor P. R. P. de la concessió de les parades núm. 
75 i 76 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE CIUTAT 
 
20. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL A L’ASSOCIACIÓ 
TOT COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 604/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Tot Comerç de 
Vilanova i la Geltrú per l’atorgament i execució d’una subvenció nominativa, segons 
aplicació pressupostària 10.4320.48203 i per import de 12.000 €, el qual s’adjunta com 
ANNEX 1 al present acord. 
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SEGON.  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 articles 
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 15/2015, 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. 
 
TERCER.  Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, la qual s’adjunta com ANNEX 2. 
 
QUART.  Autoritzar a la senyora Olga Arnau i Sanabra, Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.  Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
12.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 10.4320.48203 de Conveni Tot Comerç 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ.  Notificar aquest acord a les persones interessades.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER SUBCAS, SLU, 
PER A  REHABILITAR LES FAÇANES I ELEMENTS ESTRUCTURALS 
IMPERMEABILITZAR LA COBERTA DE L'EDIFICI, ELEMENTS COMUNITARIS 
I LA REFORMAR INTERIOR DE L'HABITATGE 01 06 I IMPERMEABILITZAR 
LA COBERTA DE L'EDIFICI  A AV. AIGUADOLÇ. NÚM. EXP.: 000613/2019-
OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SUBCAS, SLU, per a  
REHABILITAR LES FAÇANES i ELEMENTS ESTRUCTURALS IMPERMEABILITZAR 
LA COBERTA DE L'EDIFICI, ELEMENTS COMUNITARIS I LA REFORMAR INTERIOR 
DE L'HABITATGE 01 06 I IMPERMEABILITZAR LA COBERTA DE L'EDIFICI, a AV. 
AIGUADOLÇ, (Exp.000613/2019-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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 
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3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

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

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

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

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

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

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

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 
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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.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. A. L., PER A  
ADDICIÓ DE PLANTA SOTACOBERTA A L'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+1PP  A C. SANT JOAQUIM,   13. NÚM. EXP.: 
000640/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. A. L., per a  ADDICIÓ DE 
PLANTA SOTACOBERTA A L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP, a C. SANT JOAQUIM,   13, (Exp.000640/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

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

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

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



 
 

19 
 
 
 
 

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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. 

16. 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 
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de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

17. 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. 

18. 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.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER D. A. S., PER A FER LA 
DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN UN LOCAL A 
PLANTA BAIXA I UN HABITATGE A PLANTA PRIMERA A PL. SOLER I 
CARBONELL,   32. NÚM. EXP.: 000659/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  D. A. S.,  NIF XXXXXX, per a fer la 
DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN UN LOCAL A PLANTA 
BAIXA I UN HABITATGE A PLANTA PRIMERA, a PL. SOLER I CARBONELL,   32, 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
- Un cop realitzada la divisió horitzontal els elements resultant són els següents: 

i.Planta baixa: Local de superfície construïda de 194,58m2 



 
 

21 
 
 
 
 

ii.Planta primera: Habitatge de superfície construïda 137,80 m2 

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

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

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

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

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
24. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

COM. PROP.   C. CANÀRIES, 2-4, PER A  INSTAL·LAR ASCENSOR EN UN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES  A C. CANÀRIES, 2.  NÚM. EXP.: 
000849/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. C. CANARIES, 
2-4, per a  INSTAL·LAR ASCENSOR EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
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MITGERES, a C. CANARIES,    2, (Exp.000849/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Caldrà dotar l’escala de les instal·lacions d’enllumenat d’emergència i d’extintors. 
La cambra de maquinària d’ascensor s’ubicarà preferentment a la coberta a l’última 
planta de l’edifici. En cas que s’hagi de situar en altres plantes, es sectoritzarà com a 
local de risc baix. 

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

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

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

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

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

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

9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
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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  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
25. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER                   

O. C. R., PER A  AMPLIAR I REFORMAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR DE DE 
PB+1PP ENTRE MITGERES  A C. TIGRE,   15. NÚM.EXP.: 000868/2019-OBR. 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  O. C. R., per a  AMPLIAR I 
REFORMAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR DE DE PB+1PP ENTRE MITGERES, a                 
C. TIGRE,   15, (Exp.000868/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 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. 

2. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

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

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

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

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

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

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

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

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

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

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 
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4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

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

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

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

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

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

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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26. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
DESTILERIAS MG SL, PER A  ESTINTOLAMENT D'UN PILAR EN LA NAU 
INDUSTRIAL  A C. MIQUEL GUANSE. NÚM. EXP.: 000238/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  DESTILERIAS MG SL, per a  
ESTINTOLAMENT D'UN PILAR EN LA NAU INDUSTRIAL, a C. MIQUEL GUANSE, 
(Exp.000238/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas 
d’expropiació ni en cas de reparcel·lació. 

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

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

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

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

7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
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8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
27. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

DUCH DE SUBIRATS, S.L, PER A  CONSTRUIR DOS EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES:  UN EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, 
AMB 6 HABITATGES, SITUAT AL CARRER CASERNES 9, I UN SEGON 
EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, AMB 5 HABITATGES, SITUAT AL C. 
LLIMONET, 17, I PÀRQUING COMÚ, AMB 14 PLACES DE COTXE, 4 MOTOS I 
11 TRASTERS. NÚM. EXP.: 000285/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  DUCH DE SUBIRATS, S.L., 
per a  CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES:  UN 
EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, AMB 6 HABITATGES, situat al carrer Casernes, 9, I 
UN SEGON EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, AMB 5 HABITATGES, situat al carrer 
Llimonet, 17, AMB PÀRQUING COMÚ, DE 14 PLACES DE COTXE, 4 MOTOS I 11 
TRASTERS. (EXP.000285/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnics i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  

Condicions particulars de les obres 
 
1. La llicència d’obres resta condicionada a l’establiment d’una servitud de pas que 
garanteixi l’accés a l’aparcament de la finca llindant situada al carrer Casernes 11-13 i 
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Llimonet, 19-21.  Així mateix la llicencia de primera ocupació restarà condicionada 
a l’aportació, en document públic, de l’establiment de dita servitud. 

2. Previ a l’inici de les obres caldrà que els Serveis Tècnic municipals marquin la 
nova alineació al carrer del Llimonet de conformitat amb el projecte d’obres anomenat 
“Projecte bàsic d’urbanització del carrer de Llimonet entre el carrer d’Albert Salvany i 
Bertran i el carrer de la Pastera”, on es concreten les alineacions i rasants del carrer del 
Llimonet, aprovat definitivament per la Junta de Govern en data 25 de febrer de 2019. 

3. En compliment de codi tècnic de l’edificació, caldrà que les dimensions mínimes 
de l’ascensor amb dues portes en angle tinguin unes dimensions mínimes de cabina de 
1,40x1,40 m.  

4. La rampa d’accés al soterrani ha de tenir un ample mínim de 4 m en tot el seu 
recorregut, tal i com determina l’ordenança municipal d’aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú. 

5. Per a la concessió de la llicència de primera ocupació caldrà haver tramitar i 
acceptat per part d’aquest Ajuntament, l’escriptura de cessió de l’afectació de vial 
establerta en el Pla General d’acord amb la documentació presentada. A més, aquest 
espai s’haurà de lliurar urbanitzat amb el mateix acabat de la vorera existent.  

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

7. Cal complir l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

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

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

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

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

9. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
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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.  

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

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

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

13. 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. 

14. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

15. 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. 

16. 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. 
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17. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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18. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

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

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

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

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 
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de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

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

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

 
Condicions de l’activitat d’aparcament 

1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 

2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 

3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 

5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i normativa 
relacionada. 

6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 

7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 

8. Compliment de les condicions contra incendis establertes en el informe de la direcció 
general de prevenció i extinció d’incendis. 

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, així 
com del grup a pressió, 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 

• Acta de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 
3/2010. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
28. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

DUCH DE SUBIRATS, S.L, PER A  CONSTRUIR DOS EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES:  UN EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, 
AMB 6 HABITATGES, SITUAT AL CARRER CASERNES 11-13, I UN SEGON 
EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, AMB 6 HABITATGES, SITUAT AL C. 
LLIMONET, 19-21, I PÀRQUING COMÚ, AMB 17 PLACES DE COTXE, 2 DE 
MOTO I 11 TRASTERS. NÚM. EXP.: 000445/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  DUCH DE SUBIRATS, S.L., 
per a  CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES:  UN 
EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, AMB 6 HABITATGES, situat al carrer Casernes, 11-
13, I UN SEGON EDIFICI DE PS+PB+2PP+PSCO, AMB 6 HABITATGES, situat al 
carrer Llimonet, 19-21, el pàrquing comú per aquests dos edificis disposa de 17 PLACES 
DE COTXE, 2 DE MOTO I 11 TRASTERS. (Exp. 000445/2019-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnics i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  

Condicions particulars de les obres 
 
1. La llicència d’obres resta condicionada a l’establiment d’una servitud de pas que 
garanteixi l’accés a l’aparcament a través de la finca llindant situada al carrer Casernes, 
9 i Llimonet, 17.  Així mateix la llicència de primera ocupació restarà condicionada 
a l’aportació, en document públic, de l’establiment de dita servitud i a la concessió 
prèvia o simultània de la llicència de primera ocupació del carrer Casernes, 9.  

2. Previ a l’inici de les obres caldrà que els Serveis Tècnic municipals marquin la 
nova alineació al carrer del Llimonet de conformitat amb el projecte d’obres anomenat 
“Projecte bàsic d’urbanització del carrer de Llimonet entre el carrer d’Albert Salvany i 
Bertran i el carrer de la Pastera”, on es concreten les alineacions i rasants del carrer del 
Llimonet, aprovat definitivament per la Junta de Govern en data 25 de febrer de 2019. 

3. Per a la concessió de la llicència de primera ocupació caldrà haver tramitar i 
acceptat per part d’aquest Ajuntament, l’escriptura de cessió de l’afectació de vial 
establerta en el Pla General d’acord amb la documentació presentada. A més, aquest 
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espai s’haurà de lliurar urbanitzat amb el mateix acabat de la vorera existent. Una 
vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de 
l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment 
dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll i vibracions de 
Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta normativa. . Així mateix, 
caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment de l’Ordenança 
d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

4. Cal complir l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

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

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

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

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

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

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

9. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 
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10. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

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

12. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

13. 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. 

14. 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. 

15. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  



 
 

39 
 
 
 
 

 



 
 

40 
 
 
 
 

 



 
 

41 
 
 
 
 

 

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

17. 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. 

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

19. 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 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 



 
 

42 
 
 
 
 

pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

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

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

 
Condicions de l’activitat d’aparcament 

1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 

2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 

3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de 
la legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 

5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i normativa 
relacionada. 

6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 

7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 

8. Compliment de les condicions contra incendis establertes en el informe de la 
direcció general de prevenció i extinció d’incendis. 

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, així 
com del grup a pressió, 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 

• Acta de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 
3/2010. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
 
A les 09:45h, s’incorpora a la sessió el Regidor Xavier Serra Albet. 
 
29. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER                  

L. G. S., PER A  SUBSTITUIR LA COBERTA EXISTENT DE FUSTA PER UNA 
NOVA COBERTA INCLINADA, AFEGIR UNA TERRASSA A LA PLANTA 
SOTACOBERTA LLINDANT AMB EL C. SANT ONOFRE I MODIFICAR LES 
OBERTURES DE LA FAÇANA POSTERIOR DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES  A C. SANT ONOFRE,    4.  NÚM. EXP.: 000546/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  L. G. S., per a  SUBSTITUIR 
LA COBERTA EXISTENT DE FUSTA PER UNA NOVA COBERTA INCLINADA, 
AFEGIR UNA TERRASSA A LA PLANTA SOTACOBERTA LLINDANT AMB EL 
CARRER SANT ONOFRE I MODIFICAR LES OBERTURES DE LA FAÇANA 
POSTERIOR DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a C. SANT 
ONOFRE,    4, (Exp.000546/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Els colors i materials de la façana, les fusteries i la serralleria hauran de complir 
amb els requeriments marcats a l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú. 

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

3. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 



 
 

44 
 
 
 
 

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

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

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

11. 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 



 
 

45 
 
 
 
 

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.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
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Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
30. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER               

H. A. S., PER A  AMPLIAR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I FER 
REFORMA DE HABITACIÓ I BANY  A C. ALOSA,    8.  NÚM. EXP.: 
000609/2019-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  H. A. S., per a  AMPLIAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I FER REFORMA DE HABITACIÓ I BANY, a C. 
ALOSA,    8, (Exp.000609/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:   
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full de l’arquitecte 
tècnic i del coordinador de seguretat i salut, visat pel corresponent Col·legi Professional, 
i el full del programa de control de qualitat. 

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

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

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

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

11. 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. 
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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.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, poder interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos,  a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
31. OFICINA LOCAL D’HABITATGE. APROVAR L’ACORD INADMISSIÓ A LA 

RECLAMACIÓ PREVIA A LA INTERPOSICIÓ DE DEMANDA PER LA 
IMPUGNACIÓ DE LA COMPRAVENDA DE DATA 31 DE GENER DE 2019, 
CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU1432/2019/EHAB 

 
a Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació prèvia formulada en dates 2 d’agost i 23 d’agost 
de 2019 per la Sra. amb DNI XXXXXX, en nom i representació del Sr. L. C., contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. procedir a la notificació fefaent mitjançant via notarial a l’arrendatari de 
l’escriptura pública de compravenda de data 31 de gener de 2019, tot informant 
expressament del preu, les condicions essencials, despeses notarials, registrals i 
impostos, als efectes d’allò disposat a l’article 25.3 de la LAU. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
 
32. PRECS I PREGUNTES 
 
“-.”. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:47 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 


