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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 26 DE MARÇ DE 2019 
 
Acta núm. 12 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 

 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ  (Comunicació), la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor 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 HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE 

MARÇ DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 19 de març 
de 2019 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT D’AUTORITZACIÓ D’ÚS 

PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, SENSE TRANSFORMACIÓ, DEL BAR 
SITUAT A L’EDIFICI DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ISAAC GÁLVEZ, 
AMB ADREÇA A LA RONDA IBÈRICA, 66. NÚM. EXP. 000008/2019-CONT 

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

ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’inici d’un procediment per a l’autorització de l’ús privatiu del domini 
públic, sense transformació, del bar situat a l’edifici del Complex Esportiu Municipal 
Isaac Gálvez, amb adreça a la ronda Ibèrica, 66). 
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Segon.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de 
la LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb un 
cànon mínim anual de 3.000€. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 

3. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
MITJANÇANT FIANÇA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I 
GESTIÓ DELS RESIDUS DE FUSTA I MATALASSOS DE LA DEIXALLERIA. 
NÚM. EXP. 000010/2019-CONT 

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

ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per import de 2.350,00€ 
a l’empresa RECICLATGES TAMAYO, SL, amb NIF B60431418. 
 
SEGON.- Notificar a RECICLATGES TAMAYO, SL, la present resolució.”. 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 32/2019, DE 7/2/19, 

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 397/2016 A3, INTERPOSAT 
PER E. M. C., CONTRA UNA RESOLUCIÓ DE 6/9/16, PER LA QUAL ES 
DESESTIMA LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DE DANYS COM A 
CONSEQÜÈNCIA D’HAVER D’ABANDONAR EL CURS DE FORMACIÓ DE 
TÈCNIC DE MANTENIMENT DE TURBINA AERONAU B1-1, RECLAMANT UN 
TOTAL DE 5127.58 EUROS EN CONCEPTE DE DANYS MATERIALS I 
MORALS (86/15-REC). NÚM.  EXP. 000123/2017-SEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 397/2016 A3 
 
Núm. i data sentència:  32/2019, de 7 de febrer de 2019 
 
Part actora  : E. M. C. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                         J. S. i V. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de 6/9/16, per la qual es desestima la reclamació 

patrimonial per danys com a conseqüència d’haver d’abandonar 
el curs de formació de tècnic de manteniment de turbina 
d’aeronau b1-1, reclamant un total de 5127.58 euros en 
concepte de danys materials i morals. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
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 CONDEMNAR a costes a la part demandada fins a un límit 
màxim de 100 euros. 

 
Fermesa :  La sentència és ferma i contra aquesta resolució no s’hi pot 

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

conforme.”. 
  
5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 283/2019, DE 

22/1/19, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
EN EL PROCEDIMENT DE RECURS DE SUPLICACIÓ 4414/2018, PROVINENT 
DEL PROCEDIMENT 872/2016 B, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I AL GELTRÚ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT SOCIAL 31 
DE BARCELONA, DE 29 DE SETEMBRE DE 2017, DICTADA EN EL 
PROCEDIMENT 872/2016, PER RECÀRREC DE PRESTACIONS PER MANCA 
DE MESURES DE SEGURETAT. NÚM. EXP. 000200/2016-SEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :  Recurs suplicació 4414/2018, que prové del procediment 

872/2016 B 
 
Núm. i data sentència:               Núm. 283/2019 de 22 de gener de 2019 
 
Part actora  : AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Part demandada  :  INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT SOCIAL (INSS), B. S.I 

C.  I TGSS 
 
Lletrat:                                        F. O. C. ,  M. S.  M. C. i T. A. R. DEL PORTAL CATALÀ (Olleros 

Abogados, SLP) 
 
Objecte del procediment :      Sentència del Jutjat Social 31 de  Barcelona, de 29 de setembre 

de 2017, dictada en el procediment 872/2016, per recàrrec de 
prestacions per manca de mesures de seguretat. 

 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA.  

Desestima el recurs de suplicació. 
 Sense costes 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot interposar 

recurs de cassació per a unificació de doctrina, davant la sala 
social del Tribunal Suprem. 

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

conforme.”. 
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6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 46/2019 DE 
25/2/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 344/2018 I, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA. NÚM. EXP. 000034/2019/ESEC 

 
Es dona compte a 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. 34/2018 I 
 
Núm. i data interlocutòria:          46/2019, de 25 e febrer 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-202038988.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment 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.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
7. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/35.  NÚM. EXP. 77/2018-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/8 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/8 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 



 
 

5 
 
 
 
 

 

8. APROVAR UNA BESTRETA REINTEGRABLE A CURT TERMINI AL CONSORCI 
DE SERVEIS A LES PERSONES NÚM.EXP. 23/2018/EINT 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Concedir una bestreta reintegrable a curt termini al Consorci de Serveis a les 
Persones  per un import de 350.000,-€ per tal de fer front a les despeses financeres que 
es meritin. 
 
SEGON.  Comptabilitzar aquest import a l´aplicació 90.9340.82090 de l´estat de 
despeses i es reintegrarà així mateix en el concepte 20.82090 de l´estat d´ingressos.”. 
 
RSC 
 
9. ADHERIR-SE A LA CAMPANYA “L’HORA DEL PLANETA” DE L’ONG WWF 

(WORLD WIDE FUND FOR NATURE), QUE ES DURÀ A TERME EL DISSABTE 
DIA 30 DE MARÇ DE 2019, ENTRE LES 20.30 H I LES 21.30 H. NÚM. EXP. 
309/2019/EAJT 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adherir-se a la campanya “L’Hora del Planeta” de l’ONG WWF (World Wide 
Fund For Nature), que es durà a terme el dissabte dia 30 de març de 2019, entre les 
20.30 h i les 21.30 h. 
 
SEGON.- Apagar, durant aquesta franja horària, els llums de les façanes del Mercat 
Central, de l’edifici Neàpolis, del castell de La Geltrú, de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, de la Torre Blava espai Guinovart  i una part de l‘enllumenat de la plaça de la 
Vila i de la rambla Principal. 
 
TERCER.- Convidar les empreses, les entitats i en general a tota la ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú, a afegir-se a aquesta campanya. 
 
QUART.-  Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’ONG WWF per a que incorpori la nostra ciutat al 
llistat de les més de 7.000 poblacions que arreu del món s’hi han adherit.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
 
10. APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL A L’ACORD DE LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL DE 31 DE JULIOL DE 2018, ÀMBIT ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS. NÚM. EXP. 26/2018/ESUB 

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

 
ACORD: 
 
“Primer. Corregir l’error material de l’acord de la Junta de Govern de 31 de juliol de 2018, 
annex 1, àmbit Associacions de Veïns 
 
On diu:  
 
465   Associació de Propietaris G0884409 4  Fiesta del barrio  50  1.625,00 
 i Veïns de Santa Maria   de Santa Maria 
 
Ha de dir: 
 
465   Associació de Propietaris G0884409 4  Fiesta del barrio  50     676.25 
 i Veïns de Santa Maria   de Santa Maria 
 
Segon. Requerir a l’ Associació de Propietaris i Veïns de Santa Maria perquè ingressi 
l’import del principal no justificat 298.75€ 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats.”. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
OCUPACIÓ 
 
11. ACCEPTAR  LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS 2019” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. NÚM. EXP. 
000004/2019-EDT 

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

 
ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer de 2019, 
en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, amb codificació 19/Y/265252, així com la concessió 
del recurs econòmic de TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS 
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS  (34.840,76.- €) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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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, a realització del següent servei, objecte 
de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 34.840,76.- euros 

 
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 1 de gener de 2019 i el 31 de desembre 
de 2019. 
 
b) JUSTIFICACIÓ : El període de justificació és des del dia 1 de febrer de 2020 
i el 30 d’abril de 2020, en el qual l’IMET haurà de justificar les despeses a través 
de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, en els termes establerts en 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer 
de 2019. 

 
TERCER.- 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.”. 
 
12. ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS 

LOCALS D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET NÚM. EXP. 
000005/2019-EDT 

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

 
ACORD  
 

 “PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer de 2019, 
en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica XALOC”, amb codificació 19/Y/265165, així com la concessió del 
recurs econòmic de TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-
DOS CÈNTIMS  (38.319,32.- €) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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, a realització del següent servei, objecte 
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de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica XALOC 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 38.319,32.- euros 

 
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 1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 

 
b) JUSTIFICACIÓ : El període de justificació és des del dia 1 de febrer de 2020 i el 

30 d’abril de 2020, en el qual l’IMET haurà de justificar les despeses a través de 
la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, en els termes establerts en 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer 
de 2019. 

 
TERCER.- 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.”. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
13. APROVAR L’ORGANITZACIÓ, LES BASES, ELS CRITERIS PER L’ORDENACIÓ 

DE LES SOL·LICITUDS, I LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D’ARTESANIA DE 
NADAL I REIS 2019-2020. NÚM. EXP. 27/2019EDES 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’organització del Mercat d’Artesania de Nadal i Reis 2019-2020 
segons les següents característiques: 
 
1.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o 

productes variats i artesania ètnica no pròpia. 

Calendari:  del 19 de desembre al 5 de Gener  

Lloc:  Plaça de la Vila  

Rambla Principal (entre Rambla Josep Tomás Ventosa  i C. Cuba) 

Horari: de 10h a 20h (qui ho desitgi podrà tancar la parada al migdia / el tancament de les 

parades serà a les 20h excepte divendres, caps de setmana i festius que si es desitja es 

podrà tancar a les 22h / Excepcionalment el dia 5 es podrà mantenir la parada oberta fins 

les 24h.) 
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Nº de parades: màxim de 20 parades 

 

SEGON. APROVAR les bases d’atorgament, els criteris d’ordenació de les sol·licituds i 
la convocatòria del Mercat d’artesania de Nadal i Reis 2019-2020. 
 
TERCER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda 
en el Mercat d’artesania de Setmana Santa 2019. Les persones interessades podran 
presentar les seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir 
de l’endemà de la seva publicació al BOPB, segons anunci. 
 
QUART. AUTORITZAR al regidor delegat de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, 
per la signatura i formalització dels documents adients en relació als punts anteriors.”. 
 
14. APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA  I 

LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ  PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA JGL DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2018 PER 
A LA CONTRACTACIÓ, PER PART DE L’ENTITAT, DE LA GESTIÓ 
PROFESSIONAL PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL. NÚM. EXP. 262/2018/ESUB  

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

 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni entre l’Aj.de Vilanova i la Geltrú i l’Associació 
Tot Comerç per l’execució de la subvenció concedida per la JGL de data 30 d’octubre 
de 2018 per a la contractació, per part de l’entitat, de la gestió professional per a 
l’organització d’activitats de dinamització comercial,  en els termes següents: 
 
“PRIMER. Afegir al primer paràgraf del pacte 2.1 del conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació Tot Comerç per a l’execució de la subvenció concedida 
per la JGL de 30/10/2018, per la contractació de la gestió professional per a 
l’organització, per part de l’entitat, d’activitats de dinamització comercial a Vilanova i la 
Geltrú, la frase següent: 
 
“De l’esmentada quantitat, es destinarà a la contractació de la gestió professional per 
l’organització d’activitats de dinamització comercial de la ciutat, per part de l’Associació 
Tot Comerç, l’aportació econòmica de cinc mil euros (5.000€) que la Diputació de 
Barcelona aporta  a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en concepte de subvenció 
18/Y/256595”. 
 
SEGON. Afegir al cinquè paràgraf del pacte 2.2 del conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació Tot Comerç per a l’execució de la subvenció concedida 
per la JGL de 30/10/2018, per la contractació de la gestió professional per a 
l’organització, per part de l’entitat, d’activitats de dinamització comercial a Vilanova i la 
Geltrú, la frase següent: 
 
“Fer constar també el suport de la Diputació de Barcelona i el seu logotip”. 
 
S’adjunta a aquesta proposta l’esmentada addenda. 
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SEGON. Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats/des.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 

15. SERVEIS VIARIS. APROVAR EL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE 
COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA MANCOMUNITAT PER A 
L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA 
COMARCA DEL GARRAF, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I JARDINS DINS DEL MARC 
D’ACCIONS SOCIALS PER A L’ATENCIÓ, ASSISTÈNCIA, FORMACIÓ, 
REHABILITACIÓ, PROTECCIÓ I ORIENTACIÓ DELS DISCAPACITATS 
PSÍQUICS. NÚM. EXP. 000086/2019-SVI 

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

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni interadministratiu de cooperació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids 
psíquics de la comarca del Garraf, per a la prestació del servei de manteniment i neteja 
dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona B, dins del marc d’accions 
socials per a l’atenció, assistència, formació, rehabilitació, protecció i orientació dels 
discapacitats psíquics. 
 
SEGON. Aprovar la fitxa /extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
MODEL FITXA-EXTRACTE 
 
Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA 
DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I JARDINS 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ZONA B, DINS DEL MARC 
D’ACCIONS SOCIALS PER A L’ATENCIÓ, ASSISTÈNCIA, FORMACIÓ, 
REHABILITACIÓ, PROTECCIÓ I ORIENTACIÓ DELS DISCAPACITATS PSÍQUICS. 
Data: (data de signatura) 
     
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MANCOMUNITAT PER A 
L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA 
DEL GARRAF 
Objecte:(el motiu o raó del conveni) 
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La Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca 
del Garraf, a través del seu CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (TEGAR), prestarà el 
servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona B, dins el marc de col·laboració mútua en el desenvolupament d’accions socials 
en relació a  l’atenció, assistència, formació, rehabilitació, protecció i orientació dels 
minusvàlids psíquics, i promoció i conscienciació dels municipis que integren la 
Mancomunitat en relació a la problemàtica del deficient. 
 
Dit servei es prestarà amb subjecció a totes i cadascuna de les clàusules del present 
conveni, així com al plec de prescripcions tècniques que s’adjunta a aquest conveni 
com a annex 1 i que passa a formar part integrant d’aquest, el qual s’accepta 
plenament i en la seva integritat per part de la Mancomunitat, deixant-se constància 
d’això mitjançant la seva signatura en el present acte, com a prova de conformitat. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a complir els termes del 
present Conveni i el referit plec de prescripcions tècniques i jurídiques, tota vegada 
que ambdós documents tenen plena força vinculant entre ambdues parts. 
 
Ambdues parts podran acordar addicionar al manteniment nous espais i zones al 
conveni sense increment de cost, sempre que amb els mitjans humans i materials a 
disposició per a la prestació dels serveis objecte del present conveni puguin assumir-
se sense que es produeixi una disminució en la qualitat del servei objecte de conveni. 
Quan això no sigui factible aquest espais i zones podran addicionar-se, amb estudi 
previ i posterior aprovació, del nombre d’hores de personal i maquinària i materials 
necessaris als preus unitaris que s’acordi entre les parts, i en els termes previstos al 
plec de prescripcions tècniques i jurídiques. 
 
En qualsevol cas, aquestes addicions i les seves conseqüències –tècniques, 
jurídiques i econòmiques- s’hauran de reflectir com a modificació o annex al present 
conveni, degudament aprovat i signat per ambdues parts.   
 
Drets i Obligacions: ( relació d’acords que vinculen les parts) 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’obliga a consignar en els seus pressupostos 
ordinaris les quantitats necessàries pel pagament d’aquestes prestacions. 
 
El preu total que abonarà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la Mancomunitat, a 
través del seu servei TEGAR, és de 359.010,00 € TRESCENTS CINQUANTA NOU 
MIL DEU EUROS, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del 
pressupost municipal de l’exercici 2019, pel que fa al present any, i a les partides 
pressupostàries que es consignin per als subsegüents exercicis, durant la vigència 
del present conveni. 
 
Els abonaments s’efectuaran mitjançant la presentació de factures mensuals, prèvia 
aprovació del l’òrgan municipal competent, les quals estaran subscrites pels 
responsables del TEGAR.  
 
Els drets i obligacions del TEGAR en el compliment de la prestació dels serveis 
objecte de Conveni són els que es dimanen del contingut del plec de prescripcions 
tècniques i jurídiques que s’annexa al present Conveni, sens perjudici dels altres que 
es puguin derivar de la normativa administrativa i de règim local que sigui d’aplicació. 
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La Mancomunitat reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació 
fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica, així com el dret de la Unió Europea, en 
tots els seus aspectes, inclosos els de previsió i seguretat social. En aquest sentit, el 
TEGAR resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids 
i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter 
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la 
relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i 
els treballadors d'un i d'altres. 
 
La Mancomunitat, a través del TEGAR, haurà de presentar a sol·licitud de 
l’Ajuntament els certificats corresponents acreditatius de què es troba al corrent de 
les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Vigència: (data finalització del conveni) 
 
El temps de durada d’aquest conveni s’estableix en DEU (10) ANYS, a comptar des 
de la data de la seva signatura.   

 
TERCER. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014m 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 de l’activitat econòmica. 
                      
QUART. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni i de 
tots aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del 
Garraf.”.  
 
URBANISME I HABITATGE 
 
16. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER PROMOCIONES TAPIRO,SL, PER A  
ENDERROCAR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP I 
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP                   
AMB   6 HABITATGES I APARCAMENT AMB 6 PLACES  A AV. GARRAF,    7.                     
NÚM. EXP.: 001232/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PROMOCIONES 
TAPIRO,SL, per a  ENDERROCAR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP I CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP 
AMB 6 HABITATGES I APARCAMENT AMB 6 PLACES, a AV. GARRAF,    7, 
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(Exp.001232/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals: 
 
Condicions de les activitats 
 
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 l’ordenança reguladora del soroll i vibracions. 

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

6. 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. 

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

 Condicions particulars de les obres 
 
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. 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. 

3. La instal3lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquest efectes. 

4. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

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 a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es 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. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes.  

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

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

9. 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. 

10. 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. 
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11. 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’ajunten al projecte 
tècnic. 

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. 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.  

15. 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. 

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

18. 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. 

19. 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. 

20. 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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17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER A. P. S., PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI 
UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP  A C. JOAN RICART,   23 NÚM. EXP.: 
001246/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. P. S., per a  CONSTRUIR 
UN EDIFICI UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP, a C. JOAN RICART,   23, 
(Exp.001246/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
7. 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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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. La instal·lació de plaques solars no podrà se alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 

10. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

11. 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 a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es 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. 

12. 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.  

13. 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. 

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

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

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

22. 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. 

23. 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. 

24. 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) 
 
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 
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.”.  
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18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A  
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP , AMB 
9 HABITATGES, 1 LOCAL I PÀRQUING, SITUAT AL C. CODONYAT,  9.                          
NÚM. EXP.: 001390/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  EDIFICACIONES 
VILANOVA, SL, per a  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP , AMB 9 HABITATGES I 1 LOCAL I PARQUING (14 places turisme i 4 places 
de moto) , situat al C. CODONYAT, 9, (Exp.001390/2018-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
Condicions particulars de les obres 

1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 
 
2. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 
 
3. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 
 
4. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 
 
a.  Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
 
b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat 
 
5. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 
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6. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials respecte 
de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram. 
 
7. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar com 
a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a 
aquest Ajuntament el projecte d’execució. 
 
8. 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. 
 
9. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antene 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. 
 
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 infrastructures de telecomunicacions, i 
el Butlletí d’instal.lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte 
tècnic. 
 
11. 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. 
 
12. 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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25.  
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27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

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

31. 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. 

32. 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. 

33. 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) 
 
21. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 
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22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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.  

26. 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. 

27. 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) 

28. 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. 

29. 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 les activitats 
 
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 l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
5. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 
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6. L’espai que en el projecte està amb el nom de magatzem de la comunitat serà un 
traster amb les condicions establertes en l’ordenança d’aparcaments. 
 
7. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 
 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència .”. 
 
19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER J. G. L. ON DEMANA LLICÈNCIA PER A 
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB I PISCINA A C. 
LLORERS,   19B. NÚM. EXP.: 000222/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per J. G. 
L. per a CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB I PISCINA, situat a 
C. LLORERS,   19B, fins a la fins a la resolució favorable de l’Agència Estatal de 
Seguretat Aèria, com a autoritat nacional de supervisió civil del Ministeri de Foment, 
d’acord amb el decret 2261/1986 i amb el Reial Decret 297/2013, i de conformitat amb 
la “Comunicación sobre la nueva tramitación de las solicitudes en materia de 
Servidumbres Aeronàuticas motivada por el cambio en la legislación aplicable (Decreto 
587/2972 y Real Decreto 297/2013) de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA)” 
 
NOTIFICAR.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER D. M. C., PER A  REFORMAR HABITATGE DE 
PB+1PP I AMPLIAR EN LA PART POSTERIOR DE LA 1PP  A C. TEATRE,   56. 
NÚM. EXP.: 000226/2019-OBR 

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

 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  D. M. C., per a  REFORMAR 
HABITATGE DE PB+1PP I AMPLIAR EN LA PART POSTERIOR DE LA 1PP, a                         
C. TEATRE,   56, (Exp.000226/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
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1. 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 a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

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

7. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
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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. 

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

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

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

11. Tal com estableix l’Ordenança 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. 

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

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

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

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

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 
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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.”.  
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER GRUPO COMPONENTES VILANOVA, SL, PER 
A  FER AMPLIACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL, SITUADA A LA RDA. EUROPA,  
24. NÚM. EXP.: 000625/2018-OBR 

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

ACORD:   

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  GRUPO COMPONENTES 
VILANOVA, SL, per a  FER AMPLIACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL, a RDA. EUROPA,   
24, (Exp.000625/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
Condicions de les activitats 
 
1. Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials, Real Decret 2267/2004. 
 
2. Compliment de les Instruccions tècniques complementàries, aprovades per mitjà 
de les Ordres INT/322/2012, INT/323/202 i INT/324/2012, d’11 d’octubre, del 
Departament d’Interior, complementes les reglamentacions tècniques en matèria de 
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prevenció i seguretat en cas d’incendis als edificis en qüestions especifiques o 
particulars. 
 
3. Compliment del Codi Tècnic de l’edificació: DB SI i DB SUA 
 
4. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica. 
 
5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
6. Una vegada finalitzades les obres caldrà comunicar el canvi no substancial 
juntament amb la següent documentació: 
 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 
emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
- Certificat emès per tècnic competent on es faci constar que totes les instal·lacions 
s’han executat d’acord el projecte aprovat i compleixen amb la normativa que li és 
d’aplicació. 
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
 
Condicions particulars de les obres 

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. Les obres que ara es sol·liciten, un cop executades, esgoten l’edificabilitat màxima 
permesa a la finca. 

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

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

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

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

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

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

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 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. 
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Condicions generals d’obres majors (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER X. M. C., PER A  CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP AL C. OMS, 1 AMB C. DELS PEBRERS, 28.  
NÚM. EXP.: 001090/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  X. M. C., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP al C. Oms, 1 amb C. dels Pebrers, 28, 
(Exp.001090/2018-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. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a l’aportació de la documentació 
tècnica d’esmenes presentada en data 3 de desembre de 2018 degudament visada pel 
corresponent col·legi professional. 

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

4. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 

5. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

6. 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 a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es 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. 

7. 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.  

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 

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. 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. 

15. 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. 

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. 
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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 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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23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190326. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per FINCAS GARRAF, SL, per arranjar gotera al terrat 
(desguàs i minvell), al Cami Mas Torrat, 36 A (000121/2019-OBR) 

2. Id. per MAHLE, SAU, per a fer 16 sondejos dins de la parcel·la i fer la instal·lació de 
6 piezometres, al C. Masia del Notari, 4 (000202/2019-OBR) 

3. Id. per N. E. R., per a pintar la façana en planta baixa de l’edifici entre mitgeres amb 
escala dins de l’ordenança de colors municipal, al C. Sant Pau, 1 Bxs 01 
(000210/2019-OBR) 

4. Id. per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 10, per a arranjar la façana principal de 
l’edifici plurifamiliar entre mitgeres dins de l’ordenança municipal de la carta de 
colors, a la Rbla. Principal, 10 (000265/2019-OBR) 

5. Id. per COM. PROP. PL. COLS, 18, per a rehabilitar les façanes est, oest i sud de 
l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Cols, 18 (000278/2019-OBR) 

6. Id. per COM. PROP. SANT ONOFRE, 21 – PICAPEDRERS, 16-18, per a repicar i 
pintar la part baixa de la façana de l’edifici  i de la façana interior, al C. Picapedrers, 
16 Bxs 01 (000292/2019-OBR) 

LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
 
1- Sol·licitud de D. R. G. per instal·lar un taller mecànic de planxa i pintura a l’avinguda 

Terrosa, 10, nau 9. (330/16-ACT).”. 
 
24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190326. 

 
“Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per J. M. S. N., rehabilitar l'habitatge unifamiliar de pb+2pp 
entre mitgeres, al C. Jaume Balmes, 5 (001469/2018-OBR)(918/2017-OBR) 

2. Id. per EDIFICACIONES VILANOVA, SL, per construir edifici plurifamilar en 
cantonada de pb+2pp+p.badalot per a trasters, amb 3 habitatges, al C. Santa Anna, 1 A 
(1476/2018-OBR)(480/2017-OBR) 
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3. Id. per J.P. R., per reformar i canvi d'ús de local a habitatge en pb en edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, al C. Sant Pere 38B Bxs 02 (197/2019-OBR)(197/2019-
OBR) 

4. Id. per F. R. G., fer canvi d'ús de local en PB 2a a habitatge, reforma i ampliació de 
l'habitatge de 1PP 2a i arranjament de la façana de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres, 
al C. Parlament, 16 (176/2019-OBR)(517/2018-OBR) 

5. Id. per M. S., per a construir habitatge unifamiliar aïllat de PS+PB+PP, al C. Fes, 15 
(142/2019-OBR)(942/2017-OBR) 

6. Id. per MAS PROTEINA, SL, per a contruir 3 habitatges unifamiliars adossats de 
PB+1PP amb entrada de garatge per Rda. Amèrica, al C. Portadora, 29-31-33 
(1338/2018-OBR)(1199/2017-OBR) 

7. Id. SPV REOCO 1, SL, per a construir un edifici amb 3 escales amb 33 habitatges i 
1 local comercial, a la Pl. Josep Tarradelles, 1A, 1B i 1C (62/2019-OBR)(139/2017-
OBR)(745/2004-OBR) 

8. Id. per T. L. C., per a construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB, al C. 
Solicrup, 9 (1128/2018-OBR)(175/2017-OBR) 

Obres menors 

9. Comunicació presentada per E. M. G. C., per a instal·lar un rètol al local comercial, 
a la Av. Francesc Macià, 124 Bxs 01 (1159/2018-OBR) 

10. Id. per EQUIP CALSERRA, SL, per a reformar l’interior de local destinat a botiga, al 
C. Col·legi, 29 (64/2019-OBR) 

11. Id. per COM. PROP. PL. PAU CASALS, 8, per a reparar i impermeabilitzar la coberta 
amb acabat de ceràmica, a la Pl. Pau Casals, 8 (75/2019-OBR) 

12. Id. per COM.  PROP. C. LEPANT, 56, per a arranjar les humitats del pati de llums 
de l’edifici plurifamiliar, al C. Lepant, 56 (76/2019-OBR) 

13. Id. per FAMILIA GALLEGO MARTINEZ, SL, per a reparar una fuita d’aigua al lavabo 
i reposar les rajoles al local sense us comercial, al C. Unió, 31 Bx 01 (97/2019-OBR) 

14. Id. per GRAN DUQUE 2007 SCP, per a fer una nova cambra de bany i canviar el 
rètol al local comercial destinat a restaurant, al C. Albert Ferrer i Soler, 2 (131/2019-
OBR) 

15. Id. per J. A. D. B., per a fer extracció d’envà escardat i substitució de fusteria exterior 
existent en mal estat per nou tancament d’alumini, a la Av. Francesc Macià, 22 
(145/2019-OBR) 
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16. Id. per F. M. D. O., per fer l’aïllament de l’envà del menjador, a la Av. Frances Macià, 
138 04 02 Esc. A (188/2019-OBR 

17. Id. per COM. PROP. C. ALBERT SALVANY I BERTRAN, 2, per a rehabilitar la 
façana, al c. Albert Salvany i Bertran, 2 (192/2019-OBR) 

18. Id. per S. V. S., per a reformar l’interior de l’habitatge en edifici plurifamiliar, al C. 
Roger de Lluria, 12-14 G 02 02 (201/2019-OBR) 

19. Id. per Y. Q. L., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Frederic Mistral, 7 02-
B (204/2019-OBR) 

20. Id. per COM. PROP. AV. PENEDES, 8, per arranjar i pintar la façana de l’edifici, a 
la Av. Penedes, 8 (205/2019-OBR) 

21. Id. per R. G., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Taronger, 5 01 01 (206/2019-
OBR) 

22. Id. per A. G. A., per arranjar tanca exterior, al C. Riera Pontons, 9 (207/2019-OBR) 

23. Id. per LL. L. M., per a reformar el local i canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Rbla. Principal, 55 01 02 Esc D (208/2019-OBR) 

24. Id. per PUJADAS ALTERO & MARLES ESCODA, per a reformar bany i arranjar 
façana, al C. Soler i Morell, 10 Bxs 02 (212/2019-OBR) 

25. Id. per D. E. V., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Rda. Ibèrica, 169 02 
02 (213/2019-OBR) 

26. Id. per M. F. P., per a reformar bany i canviar banyera per plat de dutxa, al C. Roger 
de Lluria, 3B 02 02 (216/2019-OBR) 

27. Id. per J. D. M., per a fer un arranjament puntual de la barana i pintar el balcó, al C. 
Magdalena Miró, 17 (217/2019-OBR) 

28. Id. per A. P. M., per a reformar la cuina de l’habitatge, al Pg. Marítim, 106 07 03 
(218/2019-OBR) 

29. Id. per COM. PROP. RDA. MAR MEDEITERRÀNIA, 9, per a arranjar els balcons i 
pintar la façana de l’edifici plurifamiliar, a la Rda. Mar Mediterrània, 9 (220/2019-OBR) 

30. Id. per COTTET IMCOT, SA, per a reformar local destinat a centre auditiu, a la Av. 
Francesc Macià, 61 Bxs 04 (225/2019-OBR) 



 
 

47 
 
 
 
 

31. Id. per J. G. G., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Tarragona, 12 01 03 
(227/2019-OBR) 

32. Id. per O. L. R., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, al Pg. de la Fita, 12 02B 
(229/2019-OBR) 

33. Id. per J. L. Z., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Pelegri Ballester, 16 
06 02 (232/2019-OBR) 

34. Id. per R. T. B., per a reformar la cuina de l’habitatge, al Pg. Salvador Espriu, 3 
(233/2019-OBR) 

35. Id. per D. N. H., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Fassina, 12 05 02 
(234/2019-OBR) 

36. Id. per A. T. J., per a reformar el bany i cuina de l’habitatge, al C. Fossar Vell, 29 
(235/2019-OBR) 

37. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 125, per a canviar el paviment del 
replà, a la Av. Francesc Macià, 125 (236/2019-OBR) 

38. Id. per F. M. P., per a canviar el rètol del local, a la Rbla. Salvador Samà, 17 Bxs 
(239/2019-OBR) 

39. Id. per A. M. A., per a arranjar la façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. 
Dr. Fleming, 1 Bis (241/2019-OBR) 

40. Id. per A. L. J., per a reforma el bany de l’habitatge, al C. Santa Madrona, 21 01 
(242/2019-OBR) 

41. Id. per LUIS A. D. M., per a instal·lar parquet i pintar l’habitatge, al C. Fassina, 7 03 
01 (244/2019-OBR) 

42. Id. per FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURADOS, per a reformar local 
destinat a oficines, a la Pl. Soler i Carbonell, 6 (245/2019-OBR) 

ACTIVITATS 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA D’ACTIVITATS 
 
1- Comunicació prèvia d’obertura presentada per RIBASROS VILANOVA, SL, per 
instal·lar una merceria i venda de roba al carrer de l’Aigua, 12, bxs. (70/19-eact) 
 
2- Comunicació prèvia d’obertura  presentada per CLUB D’ESGRIMA SALA D’ARMES 
GARRAF, per instal·lar una escola d’esgrima, a la ronda Iberica, 89, bxs.2. (88/18-eact) 
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3- Comunicació prèvia d’obertura presentada per S. A. C. per instal·lar un bar 
restaurant a l’avinguda de Francesc Macià, 126-128. (activitat existent) (58/19-eact) 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per A. F. P., per instal·lar un bar 
restaurant al passeig del Carme, 6. (activitat existent) (43/19-eact) 
 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per L. A. per instal·lar un bar restaurant 
al carrer Doctor Zamenhof, 43, bxs. 3. (59/19-eact) 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per GRUPO INTERMARKET NEW-
ENTERPRESE, SL, per instal·lar un supermercat al carrer de l’Ancora, 20. (27/18-eact) 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE TITULAR 
 
7- Comunicació prèvia d’obertura presentada per F. H. Z. per canviar de nom una 
activitat d’elaboració i venda de menjars per emportar, al carrer pare Garí, 42. (74/19-
eact).”. 
 
SERVEIS JURÍDIC ADMINISTRATIU 
 
25. DONAR COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT DEL 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, DE DATA 1 DE 
FEBRER DE 2019, EN INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA FERMA 
NÚM. 164/2018 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
RELATIVA AL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 142/2016 PROMOGUT PER 
NEW LLIMONET S.L. I FALDUR SOL S.L. EXPEDIENT 13/2019/EURB 

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

 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Donar compte de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona, de data 1 de febrer de 2019, dictada en incident d’execució de la 
sentència ferma núm. 164, de data 27 de febrer de 2018, dictada per la Secció 3ª de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
recurs d’apel·lació núm. 142/2016 interposat contra la sentència núm. 100 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, de data 8 de març de 2016, en recurs 
contenciós administratiu núm. 317/2008 seguit per les societats New Llimonet SL i 
Faldur Sol SL contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon 3 
del Pla Parcial El Llimonet de Vilanova i la Geltrú, segons figura a l’antecedent III de la 
present resolució.  
 
SEGON.- Reconèixer el dret de la societat FALDUR SOL SL al cobrament de les 
quantitats indicades al Dictamen pericial elaborat, per encàrrec de l’Ajuntament, per J. 
B. i G., Arquitecte col. 55.599-1 del COAC i membre de l’Agrupació d’Arquitectes 
Experts, Pericials i Forenses de Catalunya, així com a l’informe del Cap de Servei de 
Gestió Tributària i Recaptació, ambdós incorporats a l’expedient i ressenyats a la part 
expositiva de la present resolució, i que d’acord amb el mateix consisteixen en la 
quantitat total de 880,79 € per devolució de les quantitats pagades pels conceptes 
“coeficients d’homogeneïtzació” i “aprofitament mitjà” del Polígon 3 del Pla Parcial 
El Llimonet (670,12 €, més 201,67 € pels interessos legals corresponents). 
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Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la Rúbrica de extrapressupostaris 20186 
(Urbanització PP Llimonet), amb dipòsit judicial segons les dades que consten 
expressades en la mateixa Interlocutòria judicial, i que són les següents: 
 

“Ejecución de títulos judiciales 406/2018 – M1 

Materia: Ejecuciones 

Entidad bancaria BANCO SANTANDER: 

Para ingresos en caja. Concepto: 4063000095040618 

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 17 de Barcelona 

Concepto: 4063000095040618” 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Recaptació 
d’aquest Ajuntament, així com a la Intervenció municipal i a la Secretaria General, als 
efectes de procedir als tràmits necessaris per dur a terme el pagament de les quantitats 
corresponents, en compliment de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. núm. 17 de Barcelona, de data 1 de febrer de 2019, dictada en incident d’execució 
de la sentència ferma núm. 164, de data 27 de febrer de 2018, dictada per la Secció 3ª 
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats en l’expedient, així com al Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona (ref. Execució de títols judicials núm. 
406/2018-M1), juntament amb còpia dels informes ressenyats en la present resolució i 
incorporats a l’expedient, als efectes oportuns i amb expressió dels recursos que siguin 
escaients.”.   
 
 
 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
RECURSOS HUMANS 
 
26. APROVAR LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PRIVADA 

DE LA TREBALLADORA D. B. B. NÚM. EXP. 84/2019/ERH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

 
ACORD 
 
“De conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat a la 
Sra. D. B. B., amb l’activitat privada de autora, columnista i conferenciat per compte 
propi. 
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En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.20 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 
 


