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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 2/2021/eJGL 

NÚM.:  02 
ÒRGAN:  Junta de Govern      Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  19 de gener de 2021 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la videoconferència mitjançant sistema Teams en 1ª 
convocatòria, presideix la sessió la Sra. Olga Arnau Sanabra.   
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra   
Grup Municipal d’ERC 
Alcaldessa 
 
Sra. M Blanca Alba Pujol    
Grup Municipal JxC 
Primera tinència d'Alcaldia. Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i Gent 
gran 
 
Sr. Jordi Medina Alsina    
Grup Municipal d’ERC   
Portaveu del govern. Tercera tinència d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica, 
Projecció de Ciutat i Patrimoni 
 
Sra. Adelaida Moya Taules    
Grup Municipal d’ERC 
Quarta tinència d'Alcaldia. Regidora de Recursos Humans i Cultura 
 
Sr. Enric Garriga Ubia    
Grup Municipal de la CUP 
Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i 
solidària 
 
Sr. Antoni Palacios Asensio    
Grup Municipal JxC 
Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà 
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Sr. Isidre Marti Sarda    
Secretari General 
 
Sr. Cesar Rodriguez Sola    
Interventor Municipal 
 
 
Excusen la seva absència 
 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet    
Grup Municipal ERC 
Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme 

 
Sra. Marta Jofra Sora    
Grup municipal de la CUP 
Segona tinència d'Alcaldia. Regidora d'Espai públic i Medi ambient 
 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió: 
 
Sra. Conxi Martínez Sánchez 
Grup municipal d’ERC 
Regidora d'Intervenció i Tresoreria i d'Empresa i Innovació  
 
Sr. Adrià Guevara Figueras 
Grup Municipal ERC 
Regidor d’Administració electrònica, TIC, Oficina d’entitats, Infància i Joventut 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 1/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 1 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 12 DE GENER DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica.   
Número: 20/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA PORTA DE CASA SEVA, AL CARRER TRILL, 15, PER UNA 
ENGANXINA MUNICIPAL, EL DIA 18 DE GENER DE 2020 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.   
Número: 164/2020/eSJ.  
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6535 BMD PER 
EMBÚS D’UNA CLAVEGUERA A LA RONDA IBÈRICA DIRECCIÓ CAMÍ VELL DE 
CUBELLES, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.   
Número: 168/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A L’INTERIOR 
DEL MERCAT MUNICIPAL, EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2020 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica.   
Número: 170/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA MIRÓ 
DE MONTGRÓS CANTONADA CARRER DE LA FRUITA, EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 
2020 
 
6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni. 
Número: 3/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDESSA NÚM. 23 DE DATA 7 DE GENER 
DE 2021 D’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ REGULADORA DELS  CONTRACTES 
MENORS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  



 
 

        Secretaria General 
 

 

  
7. Secretaria General. Contractació i Patrimoni. 
Número: 375/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, 
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING AMB  OPCIÓ A 
COMPRA, D’UN CAMIÓ CISTELLA PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
8. Secretaria General. Contractació i Patrimoni. 
Número: 378/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
SUPERVISIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I DE L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
  
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni. 
Número: 373/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS 
ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE LA FRACCIÓ DE RESTES 
VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (LOTS 1 I 3) 
  
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni. 
Número: 396/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PEL CONTRACTE DE  
SERVEIS DE SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) DELS 
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
11. Estadística.  
Número: 672/2020/eEST. 
 
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS RESERVATS PER A LA COL·LOCACIÓ 
GRATUÏTA DE CARTELLS DE PROPAGANDA ELECTORAL, PER LES PROPERES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 14 DE FEBRER DE 2021 
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12. Estadística.  
Número: 672/2020/eEST. 
 
APROVACIÓ RELACIÓ DE LOCALS OFICIALS I LLOCS PÚBLICS RESERVATS 
PER A ACTES ELECTORALS PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA, 14 DE FEBRER DE 2021 
  
13. Recursos Humans.  
Número: 2347/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL D’INTERVENCIÓ 
  
14. Recursos Humans.  
Número: 666/2020/eAJT. 
 
RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIVAR LA 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 
  
15. Llicències i Disciplina.  
Número: 4/2021/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER AAG 
PER ENDERROCAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, AL C. 
FANGA, 3 (EXP. 4/2021/eOBR) 
  
16. Llicències i Disciplina.  
Número: 192/2019/eOBR. 
 
CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER ASM, PER A REFORMAR I 
AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, I QUE 
INCLOU L’ADDICIÓ DE 2 PLANTES PIS, A LA RB. JOSEP TOMÀS VENTOSA, 2 
(EXP.1087/2019-OBR i 192/2019-eOBR) 
  
17. Llicències i Disciplina.  
Número: 315/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER GRUP 
AL MINUT, SA, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+P.ENTRESOL+4PP, AMB  8 HABITATGES, APARCAMENT 
FORMAT PER 3 PLACES DOBLES i 1 PLAÇA GRAN A LA PLANTA SOTERRÀNIA i 
4 PLACES A LA PB i 8 TRASTERS A LA PLANTA ENTRESOL  a LA AV. CUBELLES, 
12 (Exp. 315/2020/eOBR) 
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18. Llicències i Disciplina.  
Número: 869/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER AAG, DE 
PARCEL·LACIÓ, PER A SEGREGAR UNA PARCEL·LA EN 3 ELEMENTS, AL C. 
FANGA, 3. (Exp.869/2020/eOBR) 
  
 
El següent punts s’ha d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
19. Estadística 
Número: 672/2020/eEST. 
 
REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA CONFIGURACIÓ DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DEL 14 DE FEBRER DE 2021  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
els punts de l’ordre del dia 
 

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 1/2021/eJGL.  
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 1 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 12 DE GENER DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 20/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA PORTA DE CASA SEVA, AL CARRER TRILL, 15, PER UNA 
ENGANXINA MUNICIPAL, EL DIA 18 DE GENER DE 2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
  
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 14268697-A, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 

TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 164/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6535 BMD PER 
EMBÚS D’UNA CLAVEGUERA A LA RONDA IBÈRICA DIRECCIÓ CAMÍ VELL DE 
CUBELLES, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 46627759 C contra aquest Ajuntament. 

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 

TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 168/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A L’INTERIOR DEL 
MERCAT MUNICIPAL, EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 47635897 E contra aquest Ajuntament. 

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 

TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 

presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 170/2020/eSJ. 

DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA MIRÓ 
DE MONTGRÓS CANTONADA CARRER DE LA FRUITA, EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 
2020 
  

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 38161727 N, representada per la Sra. MTFP  contra 
aquest Ajuntament. 

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 

TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 

presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.  
Número: 3/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDESSA NÚM. 23 DE DATA 7 DE GENER 
DE 2021 D’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ REGULADORA DELS CONTRACTES 
MENORS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldessa núm. 23 de data 
7 de gener de 2021 que es transcriu a continuació: 

 

RESOLC: 

Primer.- APROVAR la Instrucció reguladora dels contractes menors de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i els ens que integren el seu Sector públic. Document annex 
d’aquesta resolució. 

Segon.- APROVAR el circuit de tramitació del procediment electrònic annex d’aquesta 
resolució. 

Tercer.- ENTRADA EN VIGOR. La present instrucció entrarà en vigor el dia de la seva 
aprovació. 

Quart.- PUBLICAR la present resolució, al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú; al portal de transparència de Vilanova i la Geltrú i a la intranet 
municipal per a general coneixement.  

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a totes les àrees de gestió de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, a través dels seus caps; a la Intervenció general, a la Tresoreria 
Municipal i a tots els Organismes Autònoms, EPEL i societats anònimes municipals.  

Sisè.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que se celebri. 

7. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 375/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, 
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING AMB OPCIÓ A 
COMPRA, D’UN CAMIÓ CISTELLA PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
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ACORD 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de 
clàusules administratives particulars (respectivament, annexos I i II del present acord), 
per a la contractació del subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de 
rènting amb opció a compra, d’un camió cistella per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

SEGON. Convocar licitació per procediment obert d’acord amb el que estableixen els 
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, per un període de quaranta-vuit 
(48) mesos, improrrogables, amb un pressupost base anual de licitació de 15.000,00€ 
(QUINZE MIL EUROS) més 3.150,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
18.150,00€ (DIVUIT MIL CENT-CINQUANTA EUROS). 

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a la partida pressupostària continuadora en el pressupost 
2021 de la partida pressupostària 52.1650.22799 Contracte manteniment enllumenat 
públic del pressupost vigent. 

La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
gener, de 15.000,00 euros més 3.150,00 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 18.150,00 euros anuals. 

La despesa prevista per l’any 2022 serà de 15.000,00 euros més 3.150,00 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 18.150,00 euros anuals. 

La despesa prevista per l’any 2023 serà de 15.000,00 euros més 3.150,00 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 18.150,00 euros anuals. 

La despesa prevista per l’any 2024 serà de 15.000,00 euros més 3.150,00 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 18.150,00 euros anuals. 

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 
8. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.  
Número: 378/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
SUPERVISIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I DE L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT  DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
  

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i els plecs de prescripcions  tècniques i de 
clàusules administratives particulars, per a la contractació del servei de supervisió dels 
serveis socials i de l’equip professional de Convivència i Equitat  de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

SEGON. Convocar licitació per procediment obert simplificat  d’acord amb l’article 159  
de la LCSP,  per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes anuals, 
amb un pressupost base  de licitació anual de 11.730 € més 2.463,30 € corresponents 
al 21% d’IVA, que fan un total de 14.193,30 € (CATORZE MIL CENT NORANTA-TRES 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO). 

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2021, distribuïdes de la 
següent manera: 

- Acció social 35.2313.2269900:   10.200,00 €, més 2.142,00 corresponents el 
21% d’IVA que fan un total de 12.342,00 €.  
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- Convivència i Equitat 08.3273.2279901: 1.530,00 €, més 321,30 € corresponent 
el 21 % d’IVA que fan un total de 1.851,30 €. 

Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin.  

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 

CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

  
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.  
Número: 373/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS 
ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE LA FRACCIÓ DE RESTES 
VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (LOTS 1 I 3) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 
   
PRIMER. Aprovar la devolució de les garanties definitives a nom de NORDVERT, SL 
amb CIF B43540285, per import de 849,45€ (VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO) i 577,72€ (CINC-CENTS SETANTA-SET 
EUROS  AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS),  referents respectivament als Lots 1 i 3 
del contracte del servei de transport i gestió dels residus de la fracció de residus 
assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de restes vegetals de la Deixalleria 
de Vilanova i la Geltrú, dipositades mitjançant transferència bancària en data 27 de 
novembre de 2017 i consignades a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb les 
referències 32017004468 i 32017004465, i els números d’operació 320170010825 i 
320170010826.  
 
SEGON. Notificar a l’empresa NORDVERT, SL la present resolució. 

TERCER. Publicar la present resolució al Perfil del Contractant. 

QUART. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.  
Número: 396/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) DELS 
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE  CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
   
PRIMER. Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom de MPC amb NIF 
046748395K, per import de 696,96€ (SIS-CENTS NORANTASIS EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO, referent al contracte de serveis de supervisió per 
l’equip bàsic d’atenció social (EBAS) dels Serveis Socials municipals i l’equip 
professional de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
dipositades mitjançant transferència bancària en data 15 d’octubre de 2018 i 
consignades a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la referència 32018004417, 
número d’operació 320180008565 i número d’ingrés 20180005083.  
 
SEGON. Notificar a l’empresa MPC el present acord. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Perfil del Contractant. 
 
QUART. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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11. Estadística.  
Número: 672/2020/Eest 
 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS RESERVATS PER A LA COL·LOCACIÓ 
GRATUÏTA DE CARTELLS DE PROPAGANDA ELECTORAL, PER LES PROPERES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 14 DE FEBRER DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar la designació dels emplaçaments d'ús gratuït reservats per aquest 
ajuntament, a l'efecte de la campanya electoral, que tot seguit es relacionen: 
 

TRAM 1: RAMBLA PRINCIPAL – RAMBLA DE LA PAU FANALS 
PL. NEUS – C. JARDÍ  12 

C. JARDÍ – C. RECREO  12 

C. RECREO – AV. F. MACIÀ  10 

AV. F. MACIÀ – C. COLOM  16 

C. COLOM – C. TETUAN  14 

C. TETUAN – RBLA.VIDAL  14 

RBLA. VIDAL – C. SOLER I MORELL  32 

C. SOLE I MORELL – C. CONXITA SOLER  28 

C. CONXITA SOLER – PG. DEL CARME  28 

 TOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALS 166 

C. ROGER DE FLOR – C. NAVEGANTS  2 

C. NAVEGANTS- C. RAMON MUNTANER  8 

C. RAMON MUNTANER - C. REI PERE 
CERIMONIÒS 

 8 

C. REI PERE CERIMONIÒS - C. BERNAT 
VILAMARÍ  

 5 

C. BERNAT VILAMARI – PG. CARME  8 

 TOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALS 31 

TRAM 3: ABAT ESCARRÉ – C. JOSEP 
COROLEU 

 

FANALS 
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  RDA. IBÈRICA  – C. TORRE ENVEJA  3 

C. TORRE ENVEJA – C. SANT ONOFRE  11 

C. SANT ONOFRE – C. AIGUA  6 

C. AIGUA – C. JARDÍ  6 

C. JARDÍ – AV. FRANCESC MACIÀ  9 

AV. F. MACIÀ – C. PELEGRÍ BALLESTER  5 

C. PELEGRI BALLESTER  -AV. CUBELLES  10 

AV. CUBELLES – AV. JAUME BALMES  6 

AV. JAUME BALMES - C. ANSELM CLAVÉ  4 

C. ANSELM CLAVÉ – C. ARQUITECTE GAUDÍ  10 

 TOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALS 70 

TRAM 4: RONDA EUROPA 

 

FANALS 
CRUÏLLA J. OLIVER – RDA. IBÈRICA  69 

 TOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALSTOTAL FANALS 69 

TRAM 5: PG. MARÍTIM – PG. CARME – PG. RIBES ROGES FANALS 
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  PG. MARÍTIM  (CRUÏLLA JOAN OLIVER – RBLA. PAU) 17 
PG. MARÍTIM  ( CRUÏLLA JOAN OLIVER – RBLA. PAU)        TRAM 
CENTRAL 

16 

PG. CARME (RBLA. PAU – RBLA. LLUIS COMPANYS) 28 
PG. CARME (RBLA. PAU – RBLA. LLUIS COMPANYS)          TRAM 
CENTRAL 

5 

PG. RIBES ROGES (RBLA. LLUIS COMPANYS - ADARRO) 57 
PG. RIBES ROGES (RBLA. LLUIS COMPANYS - ADARRO)      "PASSEIG" 105 

TOTAL FANALS 228 

TRAM 6: ARMANYÀ - TACÓ   
TOTAL 
FANALS 

AV. VILAFRANCA (RDA. IBÈRICA – C. PARE PIBERNAT)  35 
TACÓ (INTERIOR) 36 

TOTAL FANALS 71 

TRAM 7: CARRETERA - GELTRÚ 
TOTAL 
FANALS 

AV. EDUARD TOLDRÀ (RDA. EUROPA - ROTONDA KM. 43) 26 
AV. EDUARD TOLDRÀ (ROTONDA KM.43 – C. LLUIS MARIA XIRINACS) 16 
RBLA EXPOSCIÓ (C. LLUIS MARIA XIRINACS – C. UNIÓ) 26 
RBLA. JOSEP TOMÀS VENTOSA (C. UNIÓ – RBLA. PRINCIPAL) 16 
RBLA. JOSEP A. VIDAL (RBLA. PRINCIPAL – RBLA. SAMÀ) 18 
RBLA. JAUME BALMES (RBLA. SAMÀ – C. GRECO) 34 
AVDA. PENEDÈS 17 
AV. GARRAF 31 
RBLA. DEL CASTELL 25 

TOTAL FANALS 209 

TRAM 8: BARRI DE MAR 
TOTAL 
FANALS 

C. LLIBERTAT (C. ÀNCORA – PL. IMMACULADA  CONCEPCIÓ) 10 
PL. IMMACULADA CONCEPCIÓ 4 
C. GAS 9 
C. CONXITA SOLER 8 
C. CANÀRIES 18 
C. BALEARS 17 
C. ANCORA (RBLA. PAU – C. SÍNIA VAQUES) 25 
C. MARTÍ TORRENTS – PL. RAJANTA 10 
C. PERE RIUDOR 8 
C. CARLETS 8 
C. FORN DEL VIDRE (RBLA. PAU -ESTACIÓ) 7 

TOTAL FANALS 124 



 
 

        Secretaria General 
 

 

 TRAM 9: PL. SARDANA - AVDA. CUBELLES TOTAL FANALS 
 AV. CUBELLES (C. MENENDEZ PELAYO – C.GRECO) 15 
 C. CANIGÓ 9 
 C. ARQUITECTE GAUDÍ 9 
 C. DEL MONTSENY 17 
 C. JOSEP ANSELM CLAVÉ 22 
 TOTAL FANALS 72 

 TRAM 10:  BARRI DE SANT JOAN - CENTREVILA TOTAL FANALS 
RBLA. SAMÀ (C. TEATRE – AV. F. MACIÀ) 13 RBLA. SAMÀ (AV. F. MACIÀ - RBLA. VIDAL) 17 

 RBLA SAMÀ (RBLA. VIDAL - C. SOLER I MORELL) 8 
 F.MACIÀ (RBLA. SAMÀ – C. JOSEP COROLEU) 19 

F.MACIÀ (C. JOSEP COROLEU – RBLA. ARNAU DE VILANOVA) 48 C. AIGUA (C. PARE GARÍ – 
C. JOSEP COROLEU) 13 

 C. AIGUA (C. JOSEP COROLEU – RBLA. ARNAU DE VILANOVA) 40 
 TOTAL FANALS 158 

 TRAM 11: LA COLLADA TOTAL FANALS 
 AV. ROCACRESPA (C. DR. ZAMENHOFF – AV. RIU FOIX) 41 
 AVDA. COLLADA 62 
 AV. TORRE DEL VALLÈS (RDA. IBÈRICA – AV. ROCACRESPA) 35 
 C. RIU FOIX 18 
 AV. SIS CAMINS 20 
 C. TURBINA 17 
 C. MARGALLÓ 26 
 TOTAL FANALS 219 

 TRAM 12 : RONDA IBERICA TOTAL FANALS 
 RBLA. ARNAU DE VILANOVA – C. DR. ZAMENHOF 7 
 C. DR. ZAMENHOF – ROTONDA BV-2115 28 
 ROTONDA BV-2115 – C. MIQUEL GUANSÉ   (TRAM CENTRAL) 16 
 ROTONDA BV-2115 – C. MIQUEL GUANSÉ 36 
 C. MIQUEL GUANSE – C. MASIA FREDERIC   (TRAM CENTRAL) 8 

C. MIQUEL GUANSE – C. MASIA FREDERIC           31  
C. MASIA FREDERIC – RBLA .SANT JORDI          12 

 RBLA. SANT JORDI – RONDA EUROPA   (TRAM CENTRAL) 19 
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 RBLA. SANT JORDI – RONDA EUROPA    4 
 TOTAL FANALS 161 

  

 TRAM 13: FONDO SOMELLA TOTAL FANALS 
 C. AGRICULTURA (AV. ROCACRESPA – AV. SOMELLA) 41 
 AV. SOMELLA (RDA. AMÈRICA – AV. ROCACRESPA) 32 
 TOTAL FANALS 73 

  

 TRAM 14: ARAGAI TOTAL FANALS 
 AV. ARAGAI (RBLA. ARNAU DE VILANOVA – C. ESTORNELLS) 36 
 AV. TORRE DEL VALLÈS (AV. ARAGAI – RDA. IBÈRICA) 18 
 TOTAL FANALS 54 

 TRAM 15: SANTA MARIA TOTAL FANALS 
 AV. DEL TERME (C. CAMÍ FONDO DE SOMELLA – PG. JUÍ DEL MORO) 19 
 PG. DELS SALZES 18 
 C. OMS 21 
 TOTAL FANALS 58 

 TRAM 16: PRAT DE VILANOVA TOTAL FANALS 
 AV. DEL PRAT (CARRETERA A PG. VORAMAR) 16 
 TOTAL FANALS 16 

 
UBICACIÓ DE CARTELLERES 
AV. MONTSENY, núm. 9-11-13 
C. AIGUA – PL. ANXANETA 
C. MONTMELL - PL. SARDANA 
RBLA. SALVADOR SAMÀ - ESCOLA POMPEU FABRA 
C. JARDÍ - JARDINS FRANCESC MACIÀ 
C. LLIBERTAT – C. FORN DEL VIDRE (DOBLE CARA) 
C. PELEGRÍ BALLESTER – C. PARE GARÍ 
RBLA. PRINCIPAL – C. ALMIRALL COLOM (DOBLE CARA) 
AV. FRANCESC MACIÀ - JARDINS FRANCESC MACIÀ 
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PARETS OBRA VISTA PER CARTELLS  
C. SANT ANTONI, 3 
C. DR. FLEMING, 37 
 
PUBLICITAT ALS PONTS 
C. JOSEP COROLEU ( Banda Mar) 
C. JOSEP COROLEU ( Banda Muntanya)  
R. PAU (Banda Mar) 
R. PAU (Banda Muntanya) 
R. PIRELLI (Banda Mar) 
R. PIRELLI (Banda Muntanya) 

 
SEGON. Comunicar a la Junta Electoral el llistat dels emplaçaments disponibles d'ús 
gratuït reservats per a propaganda electoral. 
  
 
12. Estadística.  
Número: 672/2020/eEST. 
 
APROVACIÓ RELACIÓ DE LOCALS OFICIALS I LLOCS PÚBLICS RESERVATS PER 
A ACTES ELECTORALS PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE  
CATALUNYA, 14 DE FEBRER DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar la designació dels locals oficials i llocs públics reservats per aquest 
ajuntament, als efectes d’actes de campanya electoral i que tot seguit es relacionen: 

LLOCS PÚBLICS: 

Pl.  d’Enric Cristòfol Ricart, excepte els dissabtes 
Pl. Beatriu de Claramunt 
Pl. del Xoriguer 
Pl. de les Acàcies 
Parc Molí de Vent 
Parc dels Pobles d’Espanya 
Pl. dels Sis Camins 

Parc de la Sardana 
Pl. del Sol 
Pl. de la Mediterrània 
Pl. de la Cucanya 
Parc de Baix a Mar 
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Cal avisar prèviament a l’ajuntament si s’ha de muntar infraestructura per 
modificar les terrasses dels bars. 

Horari: a concretar amb la Regidoria d’Espai Públic. 

LOCALS: 

COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL,  de dl. a dv. 
Horari:  tarda de 15 a 21hores   

Imprescindible concretar horari amb la Regidoria d’Esports 
Imprescindible establir protocols covid amb salut  

CENTRE CÍVIC MOLI DE VENT  
Sala d’actes del centre. 
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores 

CENTRE CÍVIC TACÓ  
Sala d’exposició del centre. 
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores,   

CENTRE CÍVIC LA SARDANA  
Sala d’actes del centre 
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores,  
Imprescindible concretar horari amb la direcció de tots els centres 
 
SEGON. Comunicar a la Junta Electoral el llistat de locals i llocs públics reservats per 
a actes de campanya electoral. 
  
 
13. Recursos Humans.  
Número: 2347/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL D’INTERVENCIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. JSA, en 
representació de la secció sindical de CCOO, en data 8 de d’octubre de 2020, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2020, 
d’aprovació la reorganització i modificació parcial de llocs de treball d’espai públic. 
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SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats. 

TERCER. Peu de recurs 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
14. Recursos Humans.  
Número: 666/2020/eAJT. 
 
RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIVAR LA 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. Ratificar el decret núm. 5300 de data 23 de desembre de 2020 d’acceptació 
de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones 
beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya 2020. 

SEGON. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

  
15. Llicències i Disciplina.  
Número: 4/2021/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER AAG 
PER ENDERROCAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, AL C. 
FANGA, 3. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:   

ACORD 

PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per AAG, va sol·licitar llicència 
d’obres per a  ENDERROCAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, 
al C. Fanga, 3 (Exp. 4/2021/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 

CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 

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

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

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 
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4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat 
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i 
bústies.  

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

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

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

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

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

9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. 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  



 
 

        Secretaria General 
 

 

 

TERCER. Peu de recurs: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
16. Llicències i Disciplina.  
Número: 192/2019/eOBR. 
 
CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER ASM PER A REFORMAR I AMPLIAR 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, I QUE INCLOU 
L’ADDICIÓ DE 2 PLANTES PIS, A LA RB. JOSEP TOMÀS VENTOSA, 2 
(EXPs.1087/2019-OBR i 192/2019-eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 

PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per ASM, per a REFORMAR I 
AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, situat a la 
RB. JOSEP TOMÀS VENTOSA, 2, QUE SUPOSA L’ADDICIÓ DE 2 PLANTES PIS A 
LA FINCA EXISTENT, AMB UNA CONFIGURACIÓ FINAL PER A L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR DE PB+3PP. (Exp.1087/2019-OBR i 192/2019-eOBR), 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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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 

1. 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. 

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

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

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

6. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a: 

  
a. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 

del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 
(msnm) 

Alçada (m) Elevació 
(msnm) 

Edificació 11,84 17 28,84 
Bastides 11,84 17 28,84 

 
b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 

l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
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forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

c. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

d. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i l’article 
33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

7. 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. 

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

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

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

10. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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11. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCER. Peu de recurs: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Llicències i Disciplina.  
Número: 315/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER GRUP 
AL MINUT, SA, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+P.ENTRESOL+4PP, AMB 8 HABITATGES, APARCAMENT 
FORMAT PER 3 PLACES DOBLES i 1 PLAÇA GRAN A LA PLANTA SOTERRÀNIA i 
4 PLACES A LA PB i 8 TRASTERS A LA PLANTA ENTRESOL A L'AV. CUBELLES, 
12. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  GRUP AL MINUT, SA, va 
sol·licitar llicència d’obres per a CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+P.ENTRESOL+4PP, AMB 8 HABITATGES, APARCAMENT 
FORMAT PER 3 PLACES DOBLES i 1 PLAÇA GRAN A LA PLANTA SOTERRÀNIA i 
4 PLACES A LA PB i 8 TRASTERS A LA PLANTA ENTRESOL  A LA AV. CUBELLES, 
12 (Exp. 315/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  
 

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part 
expositiva del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la 
grua torre), inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, 
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements 
decoratius (cartells, il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els 
mitjans auxiliars que puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua 
torre. Aquests valors d’alçada i elevació són els següents: 
 

Ús Cota 
(msnm) 

Alçada 
(m) 

Elevació 
(msnm) 

Edificació 13,60 23,80 37,40 

  Grua-torre 
 

13,60 
 

33,00 
 

46,60 
 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 
superin l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència 
a aquest expedient. 
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3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin 
a la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 
7 de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el 
corresponent expedient sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Les mitgeres vistes hauran d’anar tractades amb el mateix acabat utilitzat en les 
façanes principals o amb un acabat de qualitat similar amb les mateixes 
característiques cromàtiques que la principal. 

3. L’espai comunitari de l’edifici haurà de tenir un itinerari accessible interiorment i 
també per poder accedir als espais exteriors com les terrasses comunitàries. 

4. 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. 

5. En as 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. 

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 
aportar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

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

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

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

12. 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. 

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

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 
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incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS DE LLICÈNCIA I PREVIA A LA SEVA OBERTURA (ACTIVITATS) 

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

2. Fotocòpia que acrediti la legalització dels ascensor muntacotxes. 

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

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

5. Certificat acústic emès per una Entitat de Control amb mesures des del recinte 
més sensible dels compliment de l’Ordenança de soroll pel que fa referència al 
ascensor muntacotxes. 

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

TERCER. Peu de recurs: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

  
  
18. Llicències i Disciplina.  
Número: 869/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER AAG, DE 
PARCEL·LACIÓ, PER A SEGREGAR UNA PARCEL·LA EN 3 ELEMENTS, AL C. 
FANGA, 3. 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. CONCEDIR la llicència sol·licitada per AAG, va sol·licitar llicència per a 
SEGREGAR UNA PARCEL·LA EN 3 ELEMENTS, al C. Fanga, 3 (Exp. 
869/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables amb les següents condicions particulars i generals:  

1. La parcel·la inicial té la següent descripció: �Parcel·la amb front al carrer de la Fanga i carrer del Fes, amb un total de 
1626,46 metres quadrats. 

2. Desprès de la parcel·lació la descripció de les parcel·les resultants és la següent: 

• Parcel·la 1: parcel·la amb front al carrer de la Fanga i carrer del Fes amb un 
total de 591,64 metres quadrats. 
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• Parcel·la 2: parcel·la amb front al carrer de la Fanga amb un total de 595,07 
metres quadrats. 

• Parcel·la 3: parcel·la amb front al carrer de la Fanga amb un total de 439,75 
metres quadrats 

3. La llicència de parcel·lació està condicionada a l’enderroc de la construcció 
existent en la finca (objecte de l’expedient 4/2021/eOBR) 

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

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

CONDICIONS  GENERALS  DE  PARCEL·LACIONS  I  DIVISIONS 
HORITZONTALS 

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

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

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

TERCER. Peu de recurs: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 



 
 

        Secretaria General 
 

 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  

Proposició urgent 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
18 bis. Intervenció.  
Número: 1/2021/eINT. 

 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/34. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/34.  
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 
QUART.  Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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El següent punt s’ha d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
19. Estadística. 
Número: 672/2020/eEST 

REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA CONFIGURACIÓ DE LES MESES  
ELECTORALS PER A LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DEL 14 DE FEBRER DE 2021. 

Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia 

 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 

 

 


