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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 17 DE SETEMBRE DE 2019 

 
 
Acta núm. 28 
 
Assistents: 

OLGA ARNAU SANABRA 
JORDI MEDINA ALSINA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
MARTA JOFRA SORA 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
F. XAVIER SERRA ALBET 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI GENERAL 
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteixen a la mateixa reunió la Sra. MERCÈ GRAU FERRER (Comunicació),                              
la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor ERC), la Sra. CONXI MARITNEZ SANCHEZ (ERC), el Sr. ADRIÀ GUEVARA 
FIGUERAS, la Sra. MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES (ERC) i el Sr. JAUME 
CARNICER I MAS (JxCAT), 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 10 DE SETEMBRE DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 10 de 
setembre de 2019. 
 
INTERVENCIÓ 
 
2. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/26.  NÚM. EXP. 93/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/26 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/26 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS 
 
3. APROVAR EL CONVENI AMB EL CLUB PATÍ VILANOVA PER A LA 

CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2019. NÚM. EXP. 
502/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Club Patí Vilanova per 
l’atorgament i execució d’una subvenció el qual s’adjunta i figura com annex al 
present acord.  
 
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 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 
101 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 
 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CLUB PATÍ 
VILANOVA 
Data:  
 
 17 de setembre de 2019 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
Establir les condicions per a la concessió i l’execució i desenvolupament de la 
subvenció atorgada per la JGL de data 17 de setembre de 2019, per l’organització de 
l’Eurockey Cup U-15 durant els anys 2017 o 2018. 
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Drets i Obligacions: 
 

� Per part de l’Ajuntament 
 
• Aportar al Club Patí Vilanova la quantitat de 30.000 € en concepte de 

subvenció per l’organització de l’Eurockey Cup U-15 durant l’any 2017 (15.000 
€) i durant l’Eurockey Cup U-15 durant l’any 2018 (15.000 €). 

• La Regidoria d’Esports s’encarregarà del manteniment ordinari de l’espai; 
neteja i il·luminació. 

• La Regidoria d’Esports cedirà l’ús de les dues instal·lacions esportives 
municipals durant el desenvolupament del campionat de l’Eurockey Cup U-15 
de l’any 2017 i 2018. 

• Aportar el material especialitzat necessari per la pràctica correcta d’aquest 
esport.  

� Per part del Club Patí Vilanova 
 

• El Club Patí Vilanova, com a responsable organitzatiu de l’activitat, podran fer 
ús del Pavelló de la Plaça de les Casernes i Pavelló Isaac Gálvez durant els 
dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2017 per l’Eurockey U-15 any 2017 i  els dies 
1, 2, 3 i 4 de novembre de 2018 per l’Eurockey U-15 any 2018. 

• El Club Patí Vilanova designarà un responsable com a interlocutor per a tots 
els aspectes a tractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o amb el 
responsable municipal designat durant el muntatge i desenvolupament de 
l’activitat. 

• L’organitzador podrà fer servir la seva plataforma web per a publicar 
classificacions o imatges del torneig. 

• El Club Patí Vilanova haurà de comptar amb les assegurances de RC i AS que 
l’Ajuntament li requereixi i seran, en tot moment, responsables de vetllar pel 
bon desenvolupament de l’activitat aportant els mitjans necessaris per garantir 
la seguretat de participants i espectadors. 

• El Club Patí Vilanova tindrà la capacitat de comercialitzar tots els espais 
publicitaris del torneig, reservant un espai per a l’Ajuntament Vilanova i la 
Geltrú per a la seva comunicació, en el qual s’ubicarà el material publicitari 
propi de l’Ajuntament.  

• Mantenir l’espai en un estat de conservació optin i adequat per la pràctica 
esportiva. 
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• No incloure publicitat de marques sense haver fet la consulta prèvia a 
l’Ajuntament i obtenir informe favorable. 

• No modificar els espais sense fer la consulta prèvia a l’Ajuntament i obtenir 
informe favorable. 

Vigència: 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Olga Arnau 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 
30.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 33.3410.48106 SUBVENCIÓ CLUB 
PATÍ VILANOVA. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.  
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
4. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

FAMILIA GALLEGO MARTINEZ, SL, PER A  FER CANVI D'US DEL LOCAL A 
DOS HABITATGES I UN LOCAL EN PB AL C. PARE GARI, 41 CANTONADA 
AMB C. SANT ONOFRE, 45  NÚM. EXP.: 000498/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  FAMILIA GALLEGO 
MARTINEZ, SL, per a  FER CANVI D'US DEL LOCAL A DOS HABITATGES I UN 
LOCAL EN PB al carrer Pare Gari, 41 cantonada amb carrer Sant Onofre, 45, 
(Exp.000498/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full del programa 
de control de qualitat. 

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

3. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
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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. 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. 

5. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 
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8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- 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.”.” 
 
5. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

FUNDACIO CASA D'EMPARA, PER A  ENDERROCAR EDIFICI INDUSTRIAL 
DE PB  A C. LLIBERTAT,   20. NÚM. EXP.: 000672/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  FUNDACIO CASA 
D'EMPARA, per a  ENDERROCAR EDIFICI INDUSTRIAL DE PB, a C. LLIBERTAT,   20, 
(Exp.000672/2019-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. 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 
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implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

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

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

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

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

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

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

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. 
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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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A les 9:40h s’incorpora a la Sessió el Sr, Xavier Serra Albet, regidor d’ ERC. 
 
6. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M 

A.  F.  C., PER A  FER UNA NOVA OBERTURA D'UNA PORTA EN LA FAÇANA 
PRINCIPAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES AMB LA CONSTRUCCIÓ D'UNA 
RAMPA D'ACCÉS  A C. JOSEP COROLEU,   57 BX 01. NÚM. EXP.: 
000754/2019-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. F. C., per a  FER UNA 
NOVA OBERTURA D'UNA PORTA EN LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'EDIFICI ENTRE 
MITGERES AMB LA CONSTRUCCIÓ D'UNA RAMPA D'ACCÉS, a C. JOSEP 
COROLEU,   57 BX 01, (Exp.000754/2019-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. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. M., PER A  ENDERROCAR I FER UNA NOVA COBERTA DE L'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  A C. SANT MAGÍ,   27.  NÚM. EXP.: 
000834/2019-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  P. C. M., per a  
ENDERROCAR I FER UNA NOVA COBERTA DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, a C. SANT MAGI,   27, (Exp.000834/2019-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. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  
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La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  
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6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

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

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

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

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

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

J. R. V., PER A  FER REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE LA PARET 
MITGERA DE DOS EDIFICIS DEL C. SANT ONOFRE, 9 I 11.  NÚM. EXP.: 
000840/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. R. V., per a  FER 
REHABILITACIÓ ESTERUCTURAL DE LA PARET MITGERA DE DOS EDIFICIS DEL 
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C. Sant Onofre 9 i 11, (Exp.000840/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Caldrà que el projecte estigui signat per el promotor d’aquesta. 

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

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

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

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

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

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

7. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
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. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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9. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER                   
A. G. G., PER A  REFORMAR I REHABILITAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+1PP+PSCO  A C. MURALLA,    6. NÚM. EXP.: 
000900/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. G. G., per a  REFORMAR 
I REHABILITAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP+PSCO, 
a C. MURALLA,    6, (Exp.000900/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. L’alçada màxima de l’edificació serà la corresponent a la més baixa de les casses 
veïnes amb paret mitgera, amb mateix nombre de plantes. El nou edifici donarà 
continuïtat a la cornisa de coronació. Cas de no existint cases veïnes amb partit mitgera 
amb el mateix nombre de plantes, l’alçada reguladora coincidirà amb el promig de les 
edificacions existents amb el mateix nombre de plantes en el tram de façana (art. 50.4 
del PMUNA). Es per això, que l’alçada de l’edificació haurà de ser l’existent a l’edifici del 
carrer de la Muralla, núm, 4 i s’haurà de donar continuïtat al ràfec. Igualment el ràfec en 
la coberta, al ser inclinada, haurà de ser de tres filades de teula com a mínim, i no 
sobrepassarà els 0,40 m de vol des de la línia de façana (art. 1.2, de l’ordenança de 
tipologia i composició arquitectònica del PMUNA). La coberta haurà de ser de teula àrab 
de color original. 

2. Els colors dels paraments de façana, les fusteries i les serralleries hauran de 
complir amb els requeriments marcats a l’ordenança de la carta de Colors de Vilanova i 
la Geltrú, tant pels materials com pels colors a emprar. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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 
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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 
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. 
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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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10. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
BLUEPROPERTY GARRAF, SL, PER A  INSTAL·LAR GRUA TORRE  A C. 
JOAN D’ÀUSTRIA,    8. NÚM. EXP.: 000934/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BLUEPROPERTY GARRAF, 
SL, per a  INSTAL·LAR GRUA TORRE, a C. JOAN D'AUSTRIA,    8, (Exp.000934/2019-
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. Una vegada muntada la grua i abans de la posada en funcionament, caldrà 
aportar la següent documentació: 

a. Assumeix i projecte tècnic, visat pel corresponent col·legi professional. 

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

c. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats i 
segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el 
que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres 
aplicacions”. 

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

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

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

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

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

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

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
11. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, IMPOSANT 

UNA SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A LA SRA. C. H., COM A TITULAR DE LA 
DISCOTECA, UBICADA AL C. CUBA, NÚM. 5,  PER INFRACCIÓ HORÀRIA. 
NÚM. EXP.: 000002/2019-SACT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a la senyora A. C. H., com a titular de l’activitat de discoteca 
situada al carrer CUBA, núm. 5, d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com 
a responsable de la infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de 
resolució, concretament l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR a la senyora A. C. H., com a titular de l’activitat de discoteca, 
perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta 
document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.  
 
QUART. INFORMAR que 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. 
  
CINQUÈ. INFORMAR que  Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans 
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància 
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents.”. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
 
- 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
JUVENTUT I INFÀNCIA 
 
13. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020. NÚM.EXP. 599/2019/ESUB. 

 

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

ACORD 

“Primer.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva destinades a infants i adolescents amb diversitat funcional 
per a la seva inclusió en activitats extraescolars curs 2019-2020, en el marc de les Bases 
reguladores aprovades pel Ple en data de 6 de maig de 2019 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de data 15 de maig de 2019. (S’adjunta text de la convocatòria 
com ANNEX 1, en català i castellà) 
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Segon.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de setze mil set-cents vint-i-sis euros (16.726 €) amb càrrec a la 
partida núm. 2019 09 3278 48204 Ajuts Infància de l’exercici 2019.  
 
L’eficacia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2019 
restarà condicionada a l’existència de la corresponent dotació pressupostaria. 
 
Tercer.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds serà 14 al 25 
d’octubre 2019 presentant les sol·licituds a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). 
 
Quart.- Aprovar els extractes de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
BDNS (s’adjunten com ANNEX 2, en català i castellà) 
 
Cinquè.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també al Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 
 
Sisè.- 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 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.”. 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 


