
 

 

Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 36/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:  36 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  3 de novembre de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:             Acta 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA 
TEAMS en 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
 
ASSISTENTS 
 
Adelaida Moya Taules    ERC 
Marta Jofra Sora     CUP 
M Blanca Alba Pujol    JxC 
Antoni Palacios Asensio    JxC 
 
 
 Isidre Marti Sarda     
Secretari General 
 
Cesar Rodriguez Sola 
Interventor Municipal 
 
 
Excusen la seva absència els regidors/es:  
  
Olga Arnau Sanabra    ERC 
Enric Garriga Ubia     CUP 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 
Jordi Medina Alsina     ERC 
  
 
Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i 
JAUME CARNICER I MAS (Regidora JxC), d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número d’expedient: 35/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 35 CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2020. 
 



 

 

1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 1/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 182/2020, DE DATA 13 
D’OCTUBRE DE 2020, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE BARCELONA, QUE ESTIMA 
PARCIALMENT EL RECURS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 
180/2019 A, (Exp. 7/2017-REC // 141/2020/ESJ) 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 2/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A L’AVINGUDA JOSEP 
ANTONI VIDAL, 19, EL DIA 8 D’AGOST DE 2019 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER CANIGÓ, 10, 
ELS DIES 20 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE DE 2019 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 20/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PELEGRÍ 
BALLESTER AMB CARRER DOCTOR FLEMING, EL DIA 25 DE GENER 
DE 2019 
  



 

 

5. Secretaria General. Assessoria General 
Número: 30/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, 7, EL DIA 27 DE 
ESEMBRE 
DE 2018 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 31/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA CASTELL, 
85, EL DIA 13 DE MAIG DE 2019 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 32/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP 
LLANZA, EL DIA 30 DE SETEMBRE 
DE 2019 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 89/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 5438 FCG 
PER PART DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2020 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 97/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A LA RAMBLA CASTELL, 7, EL DIA 4 DE MAIG DE 2020 

 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 161/2020/eSJ. 
 
DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE 
ESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA, EL DIA 
14 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Secretraria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 147/2020/eUES. 
 



 

 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000147/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 04/02/2020. 
 
12. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 210/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE L’ASSEGURANÇA 
DE RESPONSABILITAT CIVIL DESENAL DE PERSONES 
TÈCNIQUES QUE INTERVENEN EN PROCESSOS CONSTRUCTIUS 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 
035/2018-CONT) 
 
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 212/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL SOFTWARE EQUALIMENT PER A LA GESTIÓ 
DEL BANC DE QUEVIURES  (Núm. Exp. 039/2018-CONT) 
 
14. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 270/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) TURISMES 
ELÈCTRICS, AMB EL CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT 2016.02) 
 
15. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 272/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE (4) 
FURGONETES ELÈCTRICS, AMB EL CARREGADOR VINCULAT, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE 
TRANSPORT I DE SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2018.04) 
 
 
 
 
 
16. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 281/2020/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN 
EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE 
OPCIÓ A COMPRA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ AMB DESTINACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
 



 

 

17. Intervenció. 
Número: 105/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
18. Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
Número: 657/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CALENDARI DE CONSERVACIÓ DOCUMENTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
19. Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
Número: 658/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DOCUMENTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
20. Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
Número: 659/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL QUADRE DE TIPUS DOCUMENTALS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
21. Llicències i Disciplina. 
Número: 488/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER A CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE 
PB+1PP+BADALOT, AL C. ISAAC PERAL, 10 (eXP. 488/2020/eOBR) 
 
 
 
 
 
 
22. Llicències i Disciplina. 
Número: 502/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER PROMOBEST ADARRÓ, SL, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR 
AÏLLAT DE PS+PB+3PP, AMB 8 HABITATGES I APARCAMENT AMB 
11 PLACES I PISCINA, AL C. NAVEGANTES, 2 CANTONADA RBLA. 
LLUIS COMPANYS,23 (EXP. 502/2020/EOBR) 
 
23. Llicències i Disciplina. 
Número: 770/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER COMPROPISO GESTIÓN DE INMUEBLES COMPARTIDOS, 
SLU, PER A REHABILITAR L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP, 
AMB LOCAL I 5 HABITATGES I FER EL CANVI D’ÚS DEL LOCAL A 
HABITATGE EN PB al C.ECONOMIA, 47 (Exp. 770/2020/eOBR) 
 
24. Llicències i Disciplina. 



 

 

Número: 852/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA 
PER A AMPLIAR LA CUINA DE L’HABITATGE DE LA PLANTA 
PRIMERA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL PG. 
del CARME, 36 01 
 
Proposicions urgents 
 
25. Intervenció. 
Número: 106/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICACTIVA DE FACTURES PER LA 
JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
26. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 127/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I 
PERJUDICIS A L’EMPRESA ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ 
D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), PER LA SUSPENSIÓ 
DEL CONTRACTE DURANT EL PERÍODE D’EMERGÈNCIA 
 
 
27. Intervenció. 
Número: 648/2020/eAJT. 
 
FER EFECTIU EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE LES LLARS 
D'INFANTS CURS 2019- 2020 I PART DELS ENDARRERIMENS DES 
DEL CURS 2012-2013 ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'IMET. 
 
28. Recursos Humans. 
Número: 468/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID19 
 
29. Acció Social. 
Número: 625/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ 
SOCIAL 

 

 

 

 



 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs.  
Número d’expedient: 35/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 35 CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 35 de la Junta de Govern Local del dia 
27 d’octubre de 2020. 
 
 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 1/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 182/2020, DE DATA 13 D’OCTUBRE 
DE 2020, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 2 DE BARCELONA,  QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS 
DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 180/2019 A, (Exp. 7/2017-REC // 
141/2020/ESJ) 
  
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda 
en el següent procediment:  
 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 2 DE   BARCELONA. 

Núm. procediment  :  Abreujat núm. 180/2019 A 

Núm. i data acte:                      Sentència núm. 182/2020, de 13 d’octubre 
de 2020 

  

Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Lletrat:                                      Roberto Valls de Gispert 

Objecte del procediment: Resolució de 8/12/2018 de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys 
causats per una caiguda al carrer Cuba, 7 
(Exp. 7/2017-REC // 141/2020/esj). 

Decisió  :  Estima parcialment el recurs contenciós 
administratiu. 

 Anul·la l’actuació administrativa. 

 Reconeix el dret de la Sra. Fernández de ser 
indemnitzada en 10352.23 €, més 
interessos legals Sense condemna en 
costes. 



 

 

 Fermesa :  Contra la sentència no es 
pot interposar  cap recurs ordinari  

 

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

  
    
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 2/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A L’AVINGUDA JOSEP ANTONI VIDAL, 19, EL 
DIA 8 D’AGOST DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 39621168 B, més tard representada per 
l’advocat Sr. FRANCISCO JAVIER FORCADA VENDRELL. 
 

SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 

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. 
  
    
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER CANIGÓ, 10, ELS DIES 20 DE 
JULIOL I 25 DE  
SETEMBRE DE 2019 



 

 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 46316116 G, més tard representat per 
l’advocada Sra. LLUÏSA FORTUÑO SORIANO, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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. 
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 20/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PELEGRÍ BALLESTER AMB 
CARRER DOCTOR FLEMING, EL DIA 25 DE GENER DE 2019 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per l’advocada SRA. M. CARMEN CASTELLANO FERNÁNDEZ, en 
representació de la senyora amb DNI 38021868 Q, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 



 

 

 
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. 
  
   
5. Secretaria General. Assessoria General 
Número: 30/2019/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, 7, EL DIA 27  DE 
DESEMBRE DE 2018 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 38242515 R, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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. 
  
   
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 31/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA CASTELL, 85, EL DIA 13 DE 
MAIG DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 8652402 D, contra l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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. 
 



 

 

 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 32/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER  JOSEP LLANZA, EL DIA 30 DE 
SETEMBRE  DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 47638406 R, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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. 
  
   
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 89/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 5438 FCG 
PER PART DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 



 

 

ACORD 
    
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor amb DNI 44777573 T,  contra aquest 
Ajuntament.  
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
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. 
  
   
9. Secretaria General. Assessoria 
Jurídica. Número: 97/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A LA RAMBLA CASTELL, 7, EL DIA 4 DE MAIG DE 2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
  
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 75467286 P, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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. 
   
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 161/2020/eSJ. 
 
ECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA, EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 
2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora amb DNI 77070776 F,  contra aquest 
Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
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. 
  
   
11. Secretraria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 147/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000147/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 04/02/2020. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIF G59167288 la sanció de multa 
de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 
segons consta a l’expedient. 
 

SEGON. REQUERIR a la persona titular del NIF G59167288, perquè faci 
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta 
document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el 
requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber 
els recursos que l’assisteixen 
 

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. 
  



 

 

   
12. Secretaria General. Servei de Contractació i 
Patrimoni Número: 210/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE L’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DESENAL DE PERSONES TÈCNIQUES QUE 
INTERVENEN EN PROCESSOS CONSTRUCTIUS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 035/2018-CONT) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. PRORROGAR el contracte de l’assegurança de Responsabilitat Civil 
Desenal de persones tècniques que intervenen en processos constructius de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l’empresa MUSAAT, MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA, NIF V28865855, per l’any 2021, per un import 
anual de 9.709,48€.  

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 

contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41.1521.22699 del pressupost 
del 2021, i a les futures que s’habilitin per exercicis següents que afectin a la 

durada del contracte. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’exercici 2021. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa MUSAAT, MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA, i assenyalar que d’acord amb allò establert a l’art. 
159.6.g) de la LCS, la formalització de la pròrroga s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució de pròrroga del 
contracte. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant i al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. 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. 
  
   
13. Secretaria General. Servei de Contractació i 
Patrimoni Número: 212/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL SOFTWARE EQUALIMENT PER A LA GESTIÓ DEL 
BANC DE QUEVIURES (Núm. Exp. 039/2018-CONT) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts amb  DISTRICTE 
DIGITAL, SL, amb NIF B62785449,   el contracte del servei de manteniment 
del software eQualiment per a la gestió del banc de queviures de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per un any més, per un import anual de  4.104,00 € de 
base imposable més 861,84 €  corresponent al 21% d’IVA que fan un total de  
4.965,84 € (QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 35.2313.2269900 del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
La quantitat prevista pel 2020, a partir del mes de desembre és de 413,82,-€, 
IVA inclòs. 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 4.552,02,- €, IVA inclòs. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
en cada exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a DISTRICTE DIGITAL, S.L. i publicar al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
QUART. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com 
a Annex. 
 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi 
quants documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva 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. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni Número: 
270/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) TURISMES 
ELÈCTRICS, AMB EL CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS  
DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2016.02) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 

ACORD 
 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’Acord Marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2016.02). 
 
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa  ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS, SLU, amb NIF B08633950, els següents 
subministraments: 
  

�Subministrament de dos (2) turismes elèctrics, model Nissan LEAF 5P 
40KWH Acento, matriculat, amb punt de càrrega especial homologat 
per l’ACM, retolació a les dues portes i lliurament en grua a les 
instal·lacions municipals que s’estableixin en la minuta del contracte, 
per un import de 51.977,52€ més 10.915,28€ d’IVA al 21%, que fan un 
total de 62.892,80€ (SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-
DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 

 
�Subministrament d’un (1) turisme elèctric, model Nissan LEAF 5P 

62KWHe + N-Connecta, amb punt de càrrega especial homologat per 
l’ACM i lliurament en grua a les instal·lacions municipals que 
s’estableixin en la minuta del contracte, per un import de 30.244,76€ 
més 6.351,40€ d’IVA al 21%, que fan un total de 36.596,16€€ 
(TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS D’EURO). 



 

 

 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 50.1340.63400 (Vehicles elèctrics i material 
complementari) del pressupost vigent l’any 2020 i les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del 
contracte, per un total de 99.488,96€  
(noranta-nou mil quatre-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims 
d’euro), iva inclòs. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de 
clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques que 
l’Acord Marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2016.02), l’oferta del contractista i la minuta del 
contracte que s’aprova amb aquest acord. 
 
CINQUÈ. L’empresa contractada haurà de constituir, prèviament a la 
formalització i d’acord amb la clàusula 69 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació en qualsevol de les modalitats establertes en l’esmentada 
clàusula. 
 
SISÈ. El subministrament es farà dins del termini de cinquanta (50) dies 
naturals des de la notificació de l’adjudicació a l’empresa contractista, d’acord 
amb l’oferta de la mateixa. 
 
SETÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic.  
 
VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte 
basat en  l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu 
electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya i al Perfil del Contractant. 
 
DESÈ. 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.”. 
 
15. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 272/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE (4) FURGONETES 
ELÈCTRICS, AMB EL CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE 
MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I DE SERVEIS DE 
MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ  
A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2018.04) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’Acord Marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport 
i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2018.04),  
 
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa  ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS, SLU, amb NIF B08633950, els següents 
subministraments: 
  

�Subministrament de dues (2) furgonetes elèctriques, model Nissan 
ENV-200 4 portes, matriculada, amb punt de càrrega sense instal·lació 
inclòs, retolació a les dues portes i lliurament en grua a les 
instal·lacions municipals que s’estableixin en la minuta del contracte, 
per un import de 52.917,50€ més 11.112,68€ d’IVA al 21%, que fan un 
total de 64.030,18€ (SEIXANTA-QUATRE MIL TRENTA EUROS AMB 
DIVUITS CÈNTIMS). 

�Subministrament d’una (1) furgoneta elèctrica, model Nissan ENV-
2000 4 portes, matriculada, amb enganxall homologat, amb punt de 
càrrega sense instal·lació inclòs, retolació a les dues portes i lliurament 
en grua a les instal·lacions municipals que s’estableixin en la minuta 
del contracte, per un import de 27.530,03€ més 5.781,31€ d’IVA al 
21%, que fan un total de 33.311,34€ (TRENTA-TRES MIL TRES-
CENTS ONZE EUROS AMB TRENTAQUATRE CÈNTIMS D’EURO). 

�Subministrament d’una (1) furgoneta elèctrica, model Nissan ENV-
2000 COMBI 5 postes i 5 places, matriculada, amb punt de càrrega 
sense instal·lació inclòs, retolació a les dues portes i lliurament en grua 
a les instal·lacions municipals que s’estableixin en la minuta del 
contracte, per un import de 27.329,00€ més 5.739,09€ d’IVA al 21%, 
que fan un total de 33.068,09€ (TRENTA-TRES MIL SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB NOU CÈNTIMS D’EURO). 

 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 50.1340.63400 (Vehicles elèctrics i material 
complementari) del pressupost vigent l’any 2020 i les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del 



 

 

contracte, per un total de 130.409,61€, (CENT TRENTA MIL QUATRE-CENTS 
NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
D’EURO), IVA inclòs. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de 
clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques que 
l’Acord Marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport 
i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
l’oferta del contractista i la minuta del contracte que s’aprova amb aquest 
acord. 
 
CINQUÈ. L’empresa contractada haurà de constituir, prèviament a la 
formalització i d’acord amb la clàusula 41 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació en qualsevol de les modalitats establertes en l’esmentada 
clàusula. 
 
SISÈ. El subministrament es farà dins del termini de cinquanta (50) dies 
naturals des de la notificació de l’adjudicació a l’empresa contractista, d’acord 
amb l’oferta de la mateixa. 
 
SETÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic.  
 
VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte 
basat en  l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu 
electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya i al Perfil del Contractant. 
 
DESÈ. 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. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 281/2020/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A 
COMPRA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ AMB 
DESTINACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS  (EXPEDIENT 2014.2) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa GIROCOPI, SL amb NIF B17580804, 
el contracte de subministrament d’un equip multifunció, model HP Color 
LaserJet Entrerprise M552DN i referència JPBVVJ4S0NR, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra. La despesa màxima de la pròrroga 
durant tota la seva execució, atenent la previsió d’impressions, serà d’un 
import total de 585,12€ més 122,88€ d’IVA al 21%, que fan un total de 708,00€ 
(SET-CENTS VUIT EUROS).  
  
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.4300.2219900 del pressupost vigent l’any 2020 i 
les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte, d’acord amb la següents distribució. 
 

Any Preu IVA Total 

2020 243,80€ 51,20€ 295,00€ 

2021 341,32€ 71,68€ 413,00€ 

TOTAL 585,12€ 122,88€ 708,00€ 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
en cada exercici pressupostari.  
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de 
clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques 
que regula l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.02). 
 
QUART. El responsable del contracte serà la Cap del Servei de Promoció 
Econòmica.  
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant 
la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat 
en  l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – 
CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic 



 

 

ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VUITÈ. 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. 
   
17. Intervenció.  
Número: 105/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 
 
 

ACORD 
   
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/27.  
 
 
 
 
 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
Resum total facturació 
 



 

 

 Import Recompte  

Factures < 10.000€ 161.051,30 €  219 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 40.907,61 €  3 

Factures > 50.001€ 0,00€  0 

TOTAL 201.958,91€  222 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2020/27.  
 
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. 
  
   
 
 
18. Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
Número: 657/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CALENDARI DE CONSERVACIÓ DOCUMENTAL DE     
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR el nou Calendari de conservació documental de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  (detallat en l’annex I) basat en l’aplicació 
de les TAD de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental adaptat als 
procediments i sèries documentals de la nostra corporació.  
  



 

 

SEGON. ENCOMANAR al Servei d’Administració electrònica del Servei de 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i a l’Arxiu Comarcal del Garraf 
incorporar les noves TAD que esdevinguin aprovades per dita comissió.  
  
TERCER. ENCOMANAR a l’Arxiu Comarcal del Garraf l’actualització i 
manteniment del Calendari de Conservació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
  
QUART. TRASLLADAR aquest acord a tots els departaments de la 
Corporació.  
  
CINQUÈ. 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. 
 
  
19. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 658/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DOCUMENTAL DE 
L’AJUNTAMENT  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR el nou quadre de classificació que permeti la classificació 
dels procediments i documents que genera l’Ajuntament, així com la 
interoperabilitat de les dades. 
 
SEGON. ENCOMANAR al Servei d’Administració Electrònica del departament 
de Tecnologies de la Informació i Comunicació i a l’Arxiu la classificació amb 
el nou quadre de classificació dels procediments administratius. 
 



 

 

TERCER. ENCOMANAR als Serveis d’Administració Electrònica, Arxiu 
l’actualització i manteniment del Quadre de classificació municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. TRASLLADAR aquest acord a tots els departaments de la 
Corporació. 
 
CINQUE. 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. 
 
20. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 659/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL QUADRE DE TIPUS DOCUMENTALS DE L’AJUNTAMENT DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR el nou Quadre de tipus documentals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (detallat en l’annex I) basat en la proposta de QTD de la 
de la Generalitat de Catalunya i adaptat a les característiques de la nostra 
corporació. 
 

SEGON. ENCOMANAR al Servei d’Administració Electrònica del departament 
de Tecnologies de la Informació i Comunicació l’adaptació de les modificacions 
recollides en el nou quadre de classificació a la gestió documental del 
procediment administratiu. 
 

TERCER. ENCOMANAR als Serveis d’Administració Electrònica, Arxiu i 
Atenció a la Ciutadania l’actualització i manteniment del Quadre de tipus 
documentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

QUART. TRASLLADAR aquest acord a tots els departaments de la Corporació 
 

CINQUÈ. 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. 
 
   
21. Llicències i Disciplina. 
Número: 488/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES, PER A  CONSTRUIR 
UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP+BADALOT, AL C. 
ISAAC PERAL, 10 (Exp. 488/2020/eOBR) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada ANA ALEMANY 
GONZALEZ, va sol·licitar llicència d’obres per a  CONSTRUIR UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT DE PB+1PP+BADALOT, AL C. ISAAC 
PERAL, 10. (Exp.488/2020/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 4,30 9,80 14,10 
 

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. 

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. Abans de l’iici de l’obra cal aportar, l’assumeix de l’arquitecte tècnic o 
aparellador, així com el full del programa de control de qualitat, full de 
coordinador de seguretat i full d’estadística i nomenament de contractista. 

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. Cal complir amb l’Ordenança reguladors del soroll i les vibracions de Vilanova 
i la Geltrú. 

5. Cal complir l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en aquest 
sentit caldrà aportar justificació del compliment de la mateixa. 

6. Cal complir l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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”. Caldrà justificar les emissions de 
CO2 respecte a un sistema de referència i certificar compliment de la UNE 
14825:2016 per la bomba de calor i la UNE 16147:2017 per a l’escalfament 
d’aigua, segons nota aclaridora RITE 1/2018 de la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

7. 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. 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. 

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 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. 

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

 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

 

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

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

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



 

 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS  
 

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. 
  
 
 
21. Llicències i Disciplina. 
Número: 502/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
PROMOBEST ADARRÓ, SL, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB+3PP, AMB 8 HABITATGES I 
APARCAMENT AMB 11 PLACES I PISCINA, AL C. NAVEGANTES, 2 
cantonada Rbla. LLUIS COMPANYS,23 (EXP. 502/2020/eOBR) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PROMOBEST 
ADARRÓ, SL, per a  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PS+PB+3PP, AMB 8 HABITATGES I APARCAMENT AMB 11 PLACES I 
PISCINA, AL C. NAVEGANTES, 2 cantonada amb Rbla. LLUIS COMPANYS, 
23 (EXP. 502/2020/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: 

2.  
Ús Cota  

(msnm) 
Alçada 

(m) 
Elevació 
(msnm) 

 
Edificació 7,00 17,50 24,50 

Gruatorre 7,00 22,00 29,50 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 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. 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. 

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’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 

6. 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. 

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 les 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 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. 

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 infrastructures de telecomunicacions, i el Butlletí d’instal.lació 
o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten 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. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur 
pantalla que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats 
mitjançant la corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via 
pública. 

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

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

16. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de 
la via pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança 
municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència 
en l’àmbit de domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb 
aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui també suspendre les 
obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la possibilitat 



 

 

de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

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. 

 
 
 
 
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.  

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

1. Comunicació prèvia de l’activitat. 

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

3. 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. 

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

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

 
 
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. 
  
 
 
 
 

22. Llicències i 
Disciplina. Número: 
770/2020/eOBR. 
 

APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
COMPROPISO GESTIÓN DE INMUEBLES COMPARTIDOS, SLU, PER A  
REHABILITAR L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP, AMB LOCAL I 5 
HABITATGES I FER EL CANVI D’ÚS DEL LOCAL A HABITATGE EN PB  al 
C. ECONOMIA, 47 (Exp. 770/2020/eOBR) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COMPROPISO 
GESTIÓN DE INMUEBLES COMPARTIDOS, SLU, va sol·licitar llicència 
d’obres per a  rehabilitar l’edifici plurifamiliar de pb+2pp, amb local i 5 
habitatges i fer el canvi dus del local a habitatge en pb, al c. economia, 47 (exp. 
770/2020/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. 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. Cal complir amb l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de 
Vilanova i la Geltrú. 

3. Cal complir l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en 
aquest sentit caldrà aportar justificació del compliment de la mateixa. 

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



 

 

5. 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. 

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

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. 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. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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



 

 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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  
 

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. 
  
  24. Llicències i Disciplina. Número: 852/2020/eOBR. 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
MACARENA MARTIN PUIVECINO, PER A  AMPLIAR LA CUINA DE 
L’HABITATGE DE LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, AL PG. del CARME, 36 01 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MACARENA 
MARTIN PUIVECINO, va sol·licitar llicència d’obres per a  ampliar la cuina de 
l’habitatge de planta primera de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al Pg. del 
CARME, 36 01 (Exp. 852/2020/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. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà 
que l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i residuals a 
les corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de 
clavegueram separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la 
separació de la recollida d’aigües pluvials respecte de la residuals i 
aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i 
enderroc) 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva 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. 
  
 
   
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre 
i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
 
 
 
25. Intervenció.  



 

 

Número: 106/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICACTIVA DE FACTURES PER LA JUNTA 
DE  
GOVERN LOCAL 
  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER: APROVAr la relació de factures número F/2020/28.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
Resum total facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2020/28.  
 



 

 

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. 
  
 
 
 
 
 
 
   
26. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 127/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I 
PERJUDICIS A L’EMPRESA ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ 
D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), PER LA SUSPENSIÓ DEL 
CONTRACTE DURANT EL PERÍODE D’EMERGÈNCIA 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. DEIXAR sense efecte l’autorització de despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.227.99.40 de l’IMET del pressupost de 2020, 
per la quantitat de 55.648,62€. 
  
SEGON. ORDENAR l’abonament de l’import relatiu als danys i perjudicis 
ocasionats per la suspensió del contracte de serveis per a la primera infància 
0-3 anys, integrats en els següents equipaments de titularitat municipal: La 
Baldufa, Espai Municipal per a la primera infància i Llar Municipal Sant Jordi, 
a l’empresa Associació per a la Creació d’Estudis i Projectes Socials 



 

 

(CEPS), amb NIF G60498433, per la quantitat de 15.656,06€, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 227.99.40 de l’IMET. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest Acord a l’ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIO 
D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS. 
 
QUART.- PUBLICAR aquest Acord al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. 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. 
    
27. Intervenció.  
Número: 648/2020/eAJT. 
 
FER EFECTIU EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE LES LLARS 
D'INFANTS CURS 20192020 I PART DELS ENDARRERIMENS DES DEL 
CURS 2012-2013 ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'IMET. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent   
 

ACORD 
 
PRIMER. Fer efectiu el pagament a l’IMET amb CIF P0800218J la quantitat 
de 297.428,57 euros del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en concepte de subvenció a les llars d’infants curs 2019-2020 i 
part dels endarreriments des del curs 2012-2013. Aquesta quantitat anirà a 
càrrec de la rúbrica 30.006 Pendents d’aplicació de la Generalitat. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’IMET. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 



 

 

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

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. 
 

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.” 
28. Recursos Humans.  
Número: 468/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ COVID19 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. ACCEPTAR la subvenció per a la realització del Programa Treball 
i Formació COVID19, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en data 9 d’octubre de 2020, en les condicions i formes que es detallen en 
la resolució, pel imports següents: 
 
Expedient : SOC053/20/000040 
 

 
 
SEGON.  A banda dels imports subvencionats pel Programa Treball i 
Formació Joves 2020, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, haurà d’assumir 
les despeses següents: 
 

 

 
 
 
TERCER. ENCARREGAR a L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
la realització de les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA 



 

 

d’aquestes, per tots els contractats en el marc del Programa Treball i 
Formació COVID, corresponent a mòduls de formació transversal, com a 
centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció 
corresponent al cost de les accions formatives d’acord amb el que estableix 
la Resolució de la subvenció. 
QUART.  La viabilitat econòmica de les actuacions: 

 

- Els import dels sous, seguretat social i formació, que són les actuacions i 
despeses subvencionables, s’hauran de tenir en compte en les previsions 
de les partides pressupostaries del Pressupost 2021 per incorporar 
l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera que es 
consignarà un codi comptable específic per cada concepte i expedient de 
la subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com 
es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 

- Aquestes contractacions s’iniciaran com a màxim el 10 de desembre de 
2020. Les despeses que afecten al Pressupost 2020 que queden 
cobertes amb la subvenció, seran com a màxim   7.222 € de sou i 1984 € 
de seguretat social. Per aquest motiu es tramitarà la corresponent 
modificació del pressupost 2020. 

- La diferència de sous meritada a l’exercici 2020, anirà a càrrec de la 
partida 15.2410.16210 – Complements sous Plans d’ocupació. Les 
despeses per aquest concepte seran com a màxim 5.495 € de sou i 2.188 
€ de seguretat social. 

- La diferència de sou meritada a l’exercici 2021, el cost de la indemnització 
per finalització de totes les contractacions i la paga de productivitat, 
aniran a càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari de cada servei 
que incorpori el personal contractat. Per dur a terme aquestes actuacions 
s’habilitaran a tal efecte les consignacions pressupostaries en el 
pressupost 2021. El total a consignar en aquest concepte són 23.394 € 
de sous i paga de productivitat, 6.056 € de seguretat social i 2.289 € 
d’indemnitzacions. 

- El cost del vestuari laboral i EPI’s anirà a càrrec de la partida del 
Pressupost 2020 15.2410.2210402, per un màxim de 500 €. 

 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una 
bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% 
restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat 
degudament justificada. 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries 
necessàries per fer front als costos generats pel Programa Treball i 
Formació 2020 que tinguin repercussió en el Pressupost Municipal 2020 i 
2021. 
 
CINQUÈ. TRANSMETRE el present acord al Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a l’IMET.  
 
 
SISÈ. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
 
SETÈ. 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. 
  
 
 
 
   
29. Acció Social.  
Número: 625/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent   
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria 
d’ACCIÓ SOCIAL per un import de 24.995’32 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal 
 
SEGON. APROVAR el compte justificatiu 220200017276 del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
 
TERCER. APROVAR la devolució de l’import 4’68 € no justificat del 
pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant 
transferència bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
 
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. 
  
   
Precs i preguntes  
 
Sense precs i Preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de 
la que s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


