
 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154467241111152 
 
 
 
 
Secretaria 
General 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot 
comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 

 
Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 4/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   04 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  4 de febrer de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la Sala Alcaldia en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a 
les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 
Assisteixen a la mateixa, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i MARTA 
GUINDA CAMPS (Regidora CUP), d’acord amb l’art. 13 del ROF. 
   

 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 03 corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de 
gener de 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 28 de 
gener de 2020.”. 
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1. Secretaria General.  
Número: 48/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 16/2020, DE 20 DE GENER DE 2020 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 8 DE BARCELONA QUE 
ESTIMA ÍNTEGRAMENT EL PROCEDIMENT ABREUJAT 392/2018 C, 
INTERPOSAT PER N. M. A.  
 
“Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda 
en el següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 8 DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 392/2018 C 
 
Núm. i data sentència:               20 de gener de 2020 
 
Part actora  : N. M. A. 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         J. M. L. 
 
Objecte del procediment :      Proposta de la Junta de Govern Local de data 

26/6/18 que acorda desestimar les al·legacions de 
la recurrent, i imposar-li una sanció de 600 euros 
per infracció de l’article 20 de l’ordenança de 
mesures per a fomentar el civisme i la convivència 
a Vilanova i la Geltrú; imposar-li una sanció de 600 
€ per infracció de l’article 95.1 de la mateixa 
ordenança.  En total, l’import de les sancions és 
1200.02 €.  

  
Decisió  :  ESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs contenciós 

administratiu interposat. 
 Fixar les costes a la part demandada en un màxim 

de 200 euros 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. No es pot interposar 

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

assabentada i conforme.”. 
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2. Secretaria General.  
Número: 108/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 2/2020, DE DATA 8 DE GENER DE 
2020, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE 
BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 144/2019 D, QUE 
ESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PER FIATC MUTUA DE SEGUROS, R. 
P. P. I M. V. CONTRA UNA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA (37/18-REC)  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda 
en el següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 3 DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat núm. 144/2019 D 
 
Núm. i data sentència:           Sentència núm. 2/2020, de 8 de gener de 2020 
 
Part actora: FIATC MUTUA DE SEGUROS, R. P. P. I M. V. 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat(s):                                R. V. G. 
 
Objecte del procediment:      Resolució desestimatòria de data 10 d’octubre de 

2018 de l’expedient 37/18-REC, desestimant la 
reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada.  La quantia és de 8579.18 €. 

 
Decisió  :  SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA 

 
- Es declara la nul·litat de la notificació realitzada 
- Condemna a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú a abonar la quantitat de 8579.18 €, dels 
quals 7242.01€ corresponen a la Sra. P.; 
499.66 € corresponen al Sr. V., i 837.51 € 
corresponen a Fiatc Mutua de Seguros. 

- Les costes seran abonades per la part 
demandada, amb un màxim de 400 €. 

 
Fermesa :  No es pot interposar cap recurs ordinari. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
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3. Secretaria General.  
Número: 162/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 10/2020, DE 13 DE GENER DE 
2020 DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 13 DE BARCELONA 
QUE RESOL, AMB EL TANCAMENT I ARXIU DE LES ACTUACIONS, EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 330/2019 F, INTERPOSAT PER CERRO 
MURILLO, SA  
  
“Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria 
recaiguda en el següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 

13 DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 330/2019 F 
 
Núm. i data interlocutòria:     13 de gener de 2020 
 
Part actora  : CERRO MURILLO, SA  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu del recurs 

de reposició interposat en data 16/5/19 relatiu a la 
sol·licitud de rectificació i devolució de les 
autoliquidacions d’IIVTNU per quantia 3460.52 €.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment i arxiu 

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

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

assabentada i conforme.”. 
 
4. Secretaria General.  
Número: 8/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 37/2019, DE 15/02/2019 DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 8 DE BARCELONA QUE ESTIMA EL 
PROC.ABREUJAT 381/2014 C, INTERPOSAT PER NEW LLIMONET, SL  
 
 “Aquest punt es deixa sobre la taula.”. 
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5. Secretaria General.  
Número: 000029/2016-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UN SOFTWARE DESTINAT A LA 
COMPTABILITAT ENERGÈTICA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa 

OPEN ENERGY 2012, SL, SL, NIF B66022963,  del servei de subministrament 

i manteniment d'un software destinat a la comptabilitat energètica de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un any més, per un import anual de 

2.380,00 € de base imposable i 499,80 € corresponent a un 21% d’IVA anuals, 

que fan un total de 2.879,80 € (DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU MIL 

EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1721.2269900 del 

pressupost vigent i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 

s’habilitin a tal efecte fins a la finalització de la pròrroga del contracte. 

L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, 

se subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el 

pressupost corresponent. 
 
TERCER.  Notificar aquest acord  a l’empresa OPEN ENERGY 2012, SL  i 

publicar al Registre Públic de Contractes. 

 

QUART.  Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 

Annex. 

 

CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 

documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 

SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 

immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 

ANNEX   

 

ADDENDA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I 

MANTENIMENT D’UN SOFTWARE DESTINAT A LA COMPTABILITAT 

ENERGÈNTICA DE L’AJUNTAMENT  VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Exp. 029/2016-CONT 

 

REUNITS 

 

D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús 
de les facultats atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA 
ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte pel Secretari General de la 
Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 

 

D’altra part, OPEN ENERGY 2012, SL (en endavant el contractista), amb CIF B-

78361482 i domicili Al carrer Llacuna, 11, 03, 08005 Barcelona, i en el seu nom 

i representació el Sr. J. O.G., major d’edat amb NIF núm. XXXXX. 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 

contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 

acceptats pel contractista. 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.        En data 16 de gener de 2018  la Junta de Govern Local va 

prendre l’acord d’adjudicar a l’empresa OPEN ENERGY, SL el 

contracte de del servei de subministrament i manteniment d'un 

software destinat a la comptabilitat energètica de l'Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. per un període de dos anys, prorrogables per 
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mutu acord fins a un màxim d'un any més, per un import anual de 

2.380,00 € de base imposable i 499,80 € corresponent a un 21% 

d’IVA anuals, que fan un total de 2.879,80 € (DOS MIL VUIT-CENTS 

SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 

 

II. En data 23 de gener de 2018 es va signar el contracte entre les parts 

pel període de 2 anys, vigent de l’1 de març de 2018 i fins el 29 de 

febrer de 2020. 

 

III. En data 22 de gener de 2020, la Cap de Servei de Medi Ambient, 

Sra. Neus Pijoan Gallego, ha emès un informe on es considera la 

necessitat que el servei es continuï duent a terme per no comptar 

l’Ajuntament amb mitjans propis corresponents i que segueix existint 

la necessitat de comptar amb el servei de subministrament i 

manteniment d’un software destinat a la comptabilitat energètica de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del 

servei envers l’execució del contracte durant els dos primers anys, i 

es proposa la pròrroga del mateix de l’1 de març de 2020 al 28 de 

febrer de 2021. 

 
IV. Per acord de la Junta de Govern Local de data ________ de 

___________ de 2020  s’ha de prorrogar el contracte  de l’1 de març 
de 2020 i fins el 28 de febrer de 2021. 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del servei de 

subministrament i manteniment d’un software de comptabilitat energètica de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel període de l’1 de març de 2020 al 28 de 

febrer de 2021, per un import anual de 2.380,00 € de base imposable i 499,80 

€ corresponent a un 21% d’IVA anuals, que fan un total de 2.879,80 € (DOS MIL 

VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 

 

Segona. Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la 

resta de clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que 

no es vegin expressament modificades per la present novació. 

 

En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts 

el signen digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 

 

El Secretari General                          L’Alcaldessa 

Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 

 

Per part de OPEN ENERGY 2012, SL 

J. O. G.”. 
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6. Secretaria General.  
Número: 000011/2017-CONT. 
 
IMPOSAR UNA PENALITZACIÓ A LA UTE TDE-TME DCSV PER 
INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTRACTUALS 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
   
“PRIMER.- Imposar una penalització del 2% del preu del contracte, per un 
import de 2.355,27€ a l’empresa adjudicatària del servei de telecomunicacions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la UTE TDE-TME DCSV (formada per 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU) 
amb CIF U88001284. La penalitat es farà efectiva mitjançant deducció en les 
quantitats que s’hagin d’abonar al contractista.  
 
SEGON.- Comunicar a l’empresa la UTE TDE-TME DCSV (formada per 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU) 
que la imposició de la present penalització no eximeix de les obligacions 
contractuals ni de respondre pels possibles danys i prejudicis que es puguin 
causar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa UTE TDE-TME DCSV (CIF 
U88001284). 
 
QUART.-  Publicar el present acord al Perfil del Contractant.. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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7. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000299/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000299/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 20/06/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona 
titular del DNI XXXXXX perquè no desvirtuen els fets ocorreguts que van derivar 
en la infracció objecte de l’expedient. 
 
SEGON. NO ADMETRE la pràctica de les proves proposades per considerar-
les innecessàries en aplicació de l’article 77.3 LPACAP. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
SISÉ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 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 publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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8. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000304/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000304/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 05/07/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa 
de quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 
30 d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 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 publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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9. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000327/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000327/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 23/07/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa 
de quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 
30 d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 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 publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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10. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000396/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000396/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 31/08/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de multa de sis 
cents euros (600 €) per infracció de l’article 25.4 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 la persona titular del XXXXXX, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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11. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000431/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000431/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 13/07/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat 
comercial amb NIF B63766554, per ser constitutius els fets d’advertiment i no 
de sanció, donat que era la primera vegada que es donaven els fets. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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12. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000469/2018-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR REFERÈNCIA 000469/2018-UES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de tres-cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica 
imposada a la persona titular del DNI XXXXXX per haver-ne realitzat la part 
infractora la mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació 
al pagament de la sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap 
de la Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via adminstrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb carácter 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 recepció de la notificació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”.. 
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13. Recursos Humans.  
Número: 37/2020/eRH. 
 
FER EFECTIVA LA JUBILACIO SOL·LICITADA I DESESTIMAR LA 
SOL·LICITUD DEL INCETIU PER JUBILACION ANTICIPADA 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“Primer.- Fer efectiva la jubilació del Sr. A. R. S. el dia 16 de juliol de 2020 i 
procedir a liquidar la part proporcional de sou i pagues extraordinàries. 
 
Segon-. Desestimar la  sol·licitud relativa a l’incentiu per jubilació anticipada. 
 
Tercer.- Peu de recursos.  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 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. Treball IMET.  
Número: 000001/2020-EDT. 
 
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ PER A L'ANY 2020 PER 
A LA REGIDORIA D'OCUPACIÓ (IMET) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
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 ACORD:  
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” prorrogat per a l’any 2020, el recursos econòmics següents: 
 

CODI     
RECURS 

ACTUACIÓ TIPUS 
NOM 
ACTUACIÓ 

REGIDORIA 
SOL·LICITANT 

ENS 
EXECUTOR 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

20103 
Estructures bàsiques 
dels serveis locals 
d’ocupació municipals 

Ajut 
econòmic 

IMET als 
barris 

Ocupació 
IMET                             
Servei de 
Treball 

41.694,08.- € 

20228 

Projectes específics 
per a la dinamització 
del mercat de treball 
local 

Ajut 
econòmic 

Mercat 
d’oficis 

Ocupació 
IMET                             
Servei de 
Treball 

25.500.- € 

20228 

Projectes específics 
per a la dinamització 
del mercat de treball 
local 

Ajut 
econòmic 

ProgramADA Ocupació 
IMET                             
Servei de 
Treball 

16.000.- € 

20228 
Estructures bàsiques 
dels serveis locals 
d’ocupació municipals 

Ajut 
econòmic 

Trànsit Ocupació 
IMET                             
Servei de 
Treball 

35.644,79.- € 

 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Peu de recursos. 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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15. Treball IMET.  
Número: 000002/2020-EDT. 
 
SOL·LICITUD RECURS TÈCNIC A LA DIPUTACIÓ (PLATAFORMA 
TELEMÀTICA XALOC) 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” prorrogat per a l’any 2020, el recurs tècnic corresponent a la 
PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC (PTX). 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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16. Educació IMET.  
Número: 000003/2020-EDT. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A L'IMET 2020 (REGIDORIA 
D'EDUCACIÓ) 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
 ACORD:  
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” prorrogat per a l’any 2020, el recurs econòmic següent: 
 

CODI     
RECURS 

ACTUACIÓ TIPUS 
NOM 
ACTUACIÓ 

REGIDORIA 
SOL·LICITANT 

ENS 
EXECUTOR 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

20128 
Orientació i suport a 
les transicions 
educatives 

Ajut 
econòmic 

Pla de 
prevenció i 
atenció a 
l’abandonament 
escolar 
prematur 

Educació 
IMET                             
Servei 
d’Educació 

32.447,27.- € 

 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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17. Llicències i Disciplina.  
Número: 000611/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
SITGES-PERVIURE, S.L., PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
EN ENTRE MITGERES DE PS+PB+3PP AMB 20 HABITATGES I 
APARCAMENT AMB 21 PLACES DE COTXE I 4 PLACES DE MOTO   a RBLA. 
CASTELL,   54-60 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SITGES-
PERVIURE, S.L., per a  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR EN ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+3PP AMB 20 HABITATGES I APARCAMENT AMB 
21 PLACES DE COTXE I 4 PLACES DE MOTO , a RBLA. CASTELL,   54-
60, (Exp.000611/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
1. D’acord amb l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA) (Exp. AESA: E19-1798), incorporat a l’expedient, aquesta 
llicència queda condicionada a:  

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

Ús Cota (msnm) Alçada (m) 
Elevació 
(msnm) 

Edificació 15,50 16,00 31,50 

Grua-torre 15,50 28,00 43,50 

b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans 
auxiliars que superin l’alçada i elevació autoritzades, caldrà 
sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva 
a la seva instal·lació, fent referència a aquest expedient. 

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

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

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

4. Abans de l’inici de l’obra cal aportar; l’assumeix de l’arquitecte tècnic o 
aparellador, així com el full del programa de control de qualitat. 

5. 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. 

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

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

8. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de 
Llicències Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera 
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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 
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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 
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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 D’ACTIVITAS I PREVIA A LA SEVA 
OBERTURA  
 
1. Cal portar fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la 

instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 

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

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

4. Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la 
Companyia d’Aigües de Vilanova. 
 

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
   
18. Llicències i Disciplina.  
Número: 001070/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER C. 
M. C., PER A OBRES PER A CANVIAR L'ÚS D'OFICINA DE L'ELEMENT 1R.2A. 
I AGREGAR-LO A L'HABITATGE 1R.1A. PER A AMPLIAR-LO a CAMI MASIA 
D'EN FREDERIC,   18-20 01 01 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:    
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per C. M. C., per a  
OBRES PER A CANVIAR L'ÚS D'OFICINA DE L'ELEMENT 1R.2A. I 
AGREGAR-LO A L'HABITATGE 1R.1A. PER A AMPLIAR-LO, a CAMI MASIA 
D'EN FREDERIC,   18-20 01 01, (Exp.001070/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb 
les següents condicions particulars i generals:  
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de 

Llicències Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat 
per la direcció facultativa i visat pel col·legi professional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o penals en l’exercici 
de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva 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. Llicències i Disciplina.  
Número: 001151/2019-OBR. 
 
APROVA LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER               
N. E. R., PER A REHABILITAR I FER CANVI DE DISTRIBUCIÓ DE 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB AFECTACIÓ 
ESTRUCTURAL a C. BARCELONA,   13 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:    
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per N. E. R., per   
REHABILITAR I FER CANVI DE DISTRIBUCIÓ DE L'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL, a                
C. BARCELONA,   13, (Exp.001151/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
1. Les plaques solars hauran d’anar planes a sobre del badalot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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 
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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.”. 
  
   
20. Llicències i Disciplina.  
Número: 000023/2019-SACT. 
 
IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 1.001 EUROS A LA PERSONA TITULAR DEL NIE 
XXXXXX, COM A TITULAR DEL BAR ANOMENAT "ALEX", SITUAT AL 
CARRER DOCTOR FLEMING, NÚM. 32 PER INCOMPLIMENT AMB L'HORARI 
MÀXIM DE TANCAMNET DE L'ACTIVITAT  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent, 
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ACORD:  
   
PRIMER.  IMPOSAR al senyor L. L. B., amb NIF XXXXXX, com a titular de 
l’activitat de bar anomenat “ALEX”,  situat al carrer Doctor Fleming, núm. 32 BX, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la 
infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR al senyor L. L. B., com a titular de l’activitat de Bar 
anomenat “ALEX”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada.                
A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions 
i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.  
  
QUART. Peu de recursos:  

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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21. Llicències i Disciplina.  
Número: 000028/2019-SACT. 
 
IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 1.501,00 EUROS A LA PERSONA TITULAR DEL 
NIE XXXXXX, COM A TITULAR DEL BAR MUSICAL ANOMENAT “D’LATINO” 
SITUAT AL CARRER LLIBERTAT, NÚM. 27,  PER INFRACCIÓ HORÀRIA.  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
 PRIMER.  IMPOSAR al senyor J. C. M. H.,  amb NIF XXXXXX, com a titular 
de l’activitat del anomenat “D’LATINO”,  situat al carrer Llibertat, núm. 27, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.501,00 euros, com a responsable de la 
infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR al senyor J. C. M. H., amb NIF XXXXXX, com a titular 
de l’activitat del bar musical anomenat “D’LATINO”, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.  

  
 Peu de recursos:  

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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22. Llicències i Disciplina.  
Número: 000029/2019-SACT. 
 
 IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A LA PERSONA TITULAR DEL 
NIE XXXXXX, COM A TITULAR DEL BAR  ANOMENAT “LA COVA” SITUAT AL 
CARRER CORREU, NÚM. 25,  PER INFRACCIÓ HORÀRIA. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER.  IMPOSAR al senyor E. O. W. L.,  amb NIE XXXXXX, com a titular 
de l’activitat de bar anomenat “LA COVA”,  situat al carrer Correu, núm. 25, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la 
infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR al senyor E. O. W. L.,  amb NIE XXXXXX, com a 
titular de l’activitat del bar anomenat “LA COVA”, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.  

  
Peu de recursos:  

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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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. 
 
 
23. Intervenció.  
Número: 10/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENTS A JUSTIFICAR 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
 ACORD 
   
PRIMER: Aprovar les relacions de factures número 2019/44 i 2020/1 i relació de 
pagaments a justificar. 
 
 
Relació 2019/44 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. 
d'entr
ada 

Data N. de 
docum
ent 

Import 
total 

Tercer Nom 

01 F/2020
/47 

02/01/2020 190207 30,98 B61304937 VIGILANCIA Y SISTEMAS, S.L. 

01 F/2019
/8248 

31/12/2019 101/19 232,32 B43801455 SERVEIS AUDIOVISUALS 
CALAFELL, S.L. 

01 F/2019
/6963 

14/11/2019 193043 415,03 B08934879 MC EQUIPO PROFESIONAL, S.L. 

01 F/2019
/8119 

23/12/2019 19/000
068 

940,50 XXXXXX XXXXXX 

01 F/2020
/7 

01/01/2020 84 1.000,00 G65862781 ASSOCIACIO MUSICAL ZEBRASS 

01 F/2020
/42 

02/01/2020 2019 
4227 

1.030,92 B61469029 ALQUILERES ALEJANDRE, S.L. 

01 Total    3.649,75   

02 F/2020
/207 

14/01/2020 47 
3292 

18,16 B66303934 PIMEXA PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS S.L.U. 

02 F/2019
/7635 

10/12/2019 197754 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, S.L. 

02 F/2019
/7636 

10/12/2019 197755 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, S.L. 
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02 F/2020
/204 

14/01/2020 47 
2904 

150,23 B66303934 PIMEXA PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS S.L.U. 

02 F/2019
/8365 

31/12/2019 193641 347,75 B64614381 DISTRIGRAF DIGITAL S.L. 

02 F/2020
/205 

14/01/2020 47 
3187 

419,55 B66303934 PIMEXA PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS S.L.U. 

02 F/2020
/206 

14/01/2020 47 
3199 

725,21 B66303934 PIMEXA PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS S.L.U. 

02 Total    1.888,38   

05 F/2020
/403 

19/01/2020 MA201
9 473 

258,64 B60206703 INSTAL.LACIONS REQUEJO, S.L. 

05 F/2020
/83 

03/01/2020 2019-
724-
102856
324 

1.843,29 A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
S.A.U (RESSA) 

05 Total    2.101,93   

06 F/2019
/8342 

31/12/2019 A20 2 126,42 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, S.L. 

06 F/2019
/8339 

31/12/2019 2 647,35 XXXXXX XXXXXX 

06 Total    773,77   

07 F/2019
/8285 

20/12/2019 201902
004002
L 

75,00 P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA 

07 Total    75,00   

08 F/2020
/416 

21/01/2020 191376
6 

16,64 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

08 F/2020
/388 

15/01/2020 2019-
57 

1.775,00 P0800218J INSTITUT MUNICIPAL 
D'EDUCACIO I TREBALL 

08 Total    1.791,64   

10 F/2019
/8367 

31/12/2019 020/20
6 

643,96 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

10 F/2020
/147 

08/01/2020 191132 
2 

6.308,88 B62138680 REFORMES I REHABILITACIONS 
GRUP 3, S.L. 

10 Total    6.952,84   

20 F/2019
/8350 

09/12/2019 00.18.1
4.5583
30 

9,61 Q2863012G COLEGIO DE REGISTRADORES 

20 F/2019
/8363 

31/12/2019 0134/1
9-W 

310,57 B82539032 GAGE DATA, S.L. 

20 Total    320,18   

31 F/2019
/8366 

31/12/2019 019/15
776 

12,51 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

31 F/2019
/8343 

31/12/2019 020/36
8 

15,50 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

31 F/2020
/78 

03/01/2020 2019-
724-
102856
323 

18,40 A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
S.A.U (RESSA) 

31 F/2019
/7034 

18/11/2019 903029
1173 

46,20 F08226714 ABACUS SOCIEDAD 
COOPERACIO CATALANA 

31 F/2020
/3 

01/01/2020 130016
2785 

71,51 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A. 

31 F/2020
/240 

14/01/2020 Emit- 
631 

77,22 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

31 F/2019
/8302 

31/12/2019 F 
127040 

108,90 B60462637 GRAFIQUES FERPALA, S.L. 

31 F/2019
/8353 

31/12/2019 005/19 150,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019
/8354 

31/12/2019 006/19 150,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019
/8359 

31/12/2019 90671 158,50 J59835553 PINTURES GARRAF, S.C.P. 
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31 F/2019
/8314 

31/12/2019 064 181,50 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019
/8328 

31/12/2019 02/201
9 

204,69 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019
/8357 

31/12/2019 90670 209,17 J59835553 PINTURES GARRAF, S.C.P. 

31 F/2019
/8327 

31/12/2019 02/201
9 

272,92 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019
/8330 

31/12/2019 02/201
9 

272,92 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020
/239 

14/01/2020 Emit- 
630 

281,74 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

31 F/2020
/241 

14/01/2020 Emit- 
632 

329,97 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

31 F/2019
/8329 

31/12/2019 02/201
9 

341,15 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019
/8316 

31/12/2019 4/2019 423,50 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020
/167 

09/01/2020 TS19/3
106 

517,88 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, S.C.P. 

31 F/2019
/8331 

31/12/2019 01/19 726,00 G67531368 ASSOCIACIO MARETA BUFONA 

31 F/2019
/8105 

07/11/2019 20/201
9 

1.411,76 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020
/148 

08/01/2020 33 19 2.211,00 G62190970 ASSOCIACIO DE CIRC ROGELIO 
RIVEL 

31 F/2020
/40 

02/01/2020 119067
6459 

2.481,94 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 

31 Total    10.674,88   

32 F/2019
/2162 

09/04/2019 220190
004328 
190381
8 

18,73 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

32 Total    18,73   

34 F/2020
/397 

15/01/2020 o19-40 2.311,85 B67440701 OCSA OBRES I 
CONSTRUCCIONS GARRAF, SL 

34 Total    2.311,85   

35 F/2019
/8338 

31/12/2019 01 
18018 

616,59 B65994014 INVEROLD 2013, SL 

35 F/2020
/166 

09/01/2020 FC-
033728 

8.040,49 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.L. 

35 Total    8.657,08   

40 F/2019
/8164 

26/12/2019 15502 30,56 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020
/76 

03/01/2020 2019-
724-
102856
326 

62,99 A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
S.A.U (RESSA) 

40 F/2020
/64 

03/01/2020 183 
191231
183000
137 

574,18 A80292667 ALD AUTOMOTIVE SAU 

40 Total    667,73   

41 F/2019
/8214 

30/12/2019 219066
37 

1.121,84 A59367458 ID GRUP S.A. 

41 Total    1.121,84   

42 F/2019
/3530 

06/05/2019 00.55.4
6.4178
92 

120,99 E59722751 COMUNITAT DE REGANTS DEL 
PANTA DE FOIX 

42 F/2019
/8346 

23/12/2019 283 980,10 B66640251 ESCAMOTS FORESTALS, S.L. 

42 F/2020
/390 

15/01/2020 2019-
0425 

1.776,28 B58878604 CENTAÑO MANAGEMENT 
D'ESPECTACLES, S.L. 
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42 Total    2.877,37   

50 F/2020
/219 

14/01/2020 983 968,00 B66653502 ACUSTICA I SO SISO S.L 

50 F/2020
/232 

14/01/2020 R12/16
0 

1.179,75 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

50 F/2019
/8336 

31/12/2019 002/20
20 

3.021,00 J65724296 ARTEC ENGINYERIA DEL 
CENTRE, SCP 

50 Total    5.168,75   

52 F/2019
/7209 

23/11/2019 082036
517093 
0027 
SMR90
9N0002
586 

445,12 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

52 F/2019
/7572 

10/12/2019 082036
532314 
0023 
SMR90
9N0002
655 

537,09 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

52 Total    982,21   

54 F/2019
/8326 

31/12/2019 0012/2
019 

22,87 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2019
/8324 

31/12/2019 0010/2
019 

34,63 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2019
/8325 

31/12/2019 0011/2
019 

35,26   

54 F/2019
/8323 

31/12/2019 12 37,66 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2019
/8322 

23/12/2019 10 51,62 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2019
/8358 

31/12/2019 90675 63,11 J59835553 PINTURES GARRAF, S.C.P. 

54 F/2019
/8306 

31/12/2019 90612 117,87 J59835553 PINTURES GARRAF, S.C.P. 

54 F/2019
/8352 

31/12/2019 0012/2
019 

191,66 XXXXXX XXXXXX 

54 Total    554,68   

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/8176 

26/12/2019 15484 27,55 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/8182 

26/12/2019 15490 65,32 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/7440 

08/11/2019 197432 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, S.L. 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/8100 

22/11/2019 06/201
9 

968,00 XXXXXX XXXXXX 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/8364 

23/12/2019 06/19 2.938,98 B61342978 PROMOTORA EXPOFIN, S.L. 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/7658 

10/12/2019 90NJU
T09003
5 

7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/6250 

16/10/2019 328/20
19 

9.366,67 P5800020I CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2019
/7973 

16/12/2019 402/20
19 

9.366,67 P5800020I CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF 

MULTIAPLI
CACIÓ 
TOTAL 

   30.165,66   

TOTAL 
GENERAL 

   80.754,27   
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

53 F/2020/183 09/01/2020 2019 0228 19.965,00 F65083123 XARXA 
AMBIENTAL SCCL 

53 Total    19.965,00   

MULTIAPLICACIÓ F/2019/5770 01/10/2019 USRT19100000
02 

10.076,61 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/156 09/01/2020 0 180629 10.754,48 B63378525 CAMP BASE 
ORGANIZATION, 
S.L. 

MULTIAPLICACIÓ 
TOTAL 

   20.831,09   

TOTAL GENERAL    40.796,09   

 
 
Factures superiors 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

       
TOTAL 
GENERAL 

   0   

 
 
Resum de facturació relació 2019/44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imports Recompte

FACTURES < 10.000€ Total general 80.754,27 80 Recompte de factures < 10.000€

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ Total general 40.796,09 3 Recompte de factures entre 10.001€ i 50.000€

FACTURES > 51.001€ Total general 0,00 0 Recompte factures  X>50.001€

121.550,36 83
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Relació 2020/1 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

       

01 F/2020/492 14/01/2020 FA1902233 85,18 B60289451 FUSTES 
VILANOVA, S.L. 

01 Total    85,18   

06 F/2020/297 15/01/2020 A-2020/00002539 27,07 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/322 15/01/2020 A-2020/00004637 28,41 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/299 15/01/2020 A-2020/00002765 29,22 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/292 15/01/2020 A-2020/00002057 31,93 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/332 15/01/2020 A-2020/00007268 36,10 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/257 15/01/2020 A-2020/00000555 76,88 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/316 15/01/2020 A-2020/00003975 94,88 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 Total    324,49   

08 F/2020/418 21/01/2020 TS20/249 181,50 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

08 Total    181,50   

10 F/2020/335 15/01/2020 A-2020/00008327 25,03 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/334 15/01/2020 A-2020/00008326 26,04 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/338 15/01/2020 A-2020/00009184 27,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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10 F/2020/345 15/01/2020 A-2020/00010119 27,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/36 02/01/2020 FA2001 31778 181,50 B65328932 ANXANET 
OPERADOR DE 
XARXES 

10 F/2020/399 16/01/2020 2020015 211,75 F58175522 CARTONATGES 
EL TIGRE, 
S.C.C.L. 

10 F/2020/256 15/01/2020 A-2020/00000549 307,02 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/478 22/01/2020 20SM1807/1000020 1.645,43 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

10 Total    2.451,75   

31 F/2020/330 15/01/2020 A-2020/00006545 27,72 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/510 24/01/2020 20- 5789 54,45 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/511 24/01/2020 20- 5790 114,71 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/514 24/01/2020 2020/05 125,54 B61003596 LA MERCANTIL 
VILANOVA 
TEIXITS LA 
ROSA, S.L. 

31 F/2020/412 19/01/2020 45568 187,55 B62201421 UNMON, S.L. 
SERVEIS 
EDUCATIUS I DE 
LLEURE 

31 F/2020/109 06/01/2020 20- 5773 242,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/233 14/01/2020 333 260,00 B65348906 AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

31 F/2020/420 20/01/2020 2020/0014 290,40 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/509 24/01/2020 EN EN220001 330,00 B61095121 TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL 
2, S.L. 

31 F/2020/402 16/01/2020 num comanda 
22020/67 06-20 

361,79 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/414 21/01/2020 08307-2020-01-6-N 378,77 Q2866001G CREU ROJA 
(ASSEMBLEA 
LOCAL) 

31 F/2020/409 19/01/2020 FC20 FC2000018 440,32 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

31 F/2020/214 14/01/2020 45566 562,65 B62201421 UNMON, S.L. 
SERVEIS 
EDUCATIUS I DE 
LLEURE 

31 F/2020/145 08/01/2020 200001 737,07 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

31 F/2020/213 14/01/2020 45562 1.343,10 B62201421 UNMON, S.L. 
SERVEIS 
EDUCATIUS I DE 
LLEURE 

31 F/2020/488 22/01/2020 FRA20-00001 2.171,78 B63875744 SOMA 
PRODUCCIONS 
S.L. 

31 F/2020/200 07/01/2020 1/2020 2.600,00 F58517681 L'ESTAQUIROT 
S.C.C.L. 
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31 F/2020/389 15/01/2020 202003 3.596,73 B17603234 VELVET EVENTS, 
S.L. 

31 F/2020/196 10/01/2020 Emit- 5 5.400,00 G59066019 ASSOCIACIO 
ORG. DELS TRES 
TOMBS 

31 Total    19.224,58   

32 F/2020/491 21/01/2020 90674 86,60 J59835553 PINTURES 
GARRAF, S.C.P. 

32 F/2020/407 19/01/2020 FC20 FC2000020 103,46 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

32 Total    190,06   

35 F/2020/194 10/01/2020 Emit- 627 55,64 A08608366 CASA ROSET, 
S.A. 

35 F/2020/298 15/01/2020 A-2020/00002624 69,20 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

35 F/2020/503 24/01/2020 TS20/251 217,80 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

35 Total    342,64   

42 F/2020/288 15/01/2020 A-2020/00001847 34,84 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

42 Total    34,84   

53 F/2020/427 22/01/2020 N 2020000015 786,50 B43880079 CONTENIDORS 
PENEDES, S.L. 

53 F/2020/429 22/01/2020 N 2020000019 786,50 B43880079 CONTENIDORS 
PENEDES, S.L. 

53 F/2020/428 22/01/2020 N 2020000017 816,75 B43880079 CONTENIDORS 
PENEDES, S.L. 

53 Total    2.389,75   

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/406 19/01/2020 FC20 FC2000015 7,18 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/413 21/01/2020 6028 52,88 B17944497 SALTOKI REUS, 
SLU 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/75 03/01/2020 1142 58,08 B43934884 DASO HYGIENIC 
S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/391 15/01/2020 2000041 58,08 B59561977 OLIVE-RUEDA, 
S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/155 08/01/2020 FC20 FC2000002 113,80 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/480 22/01/2020 20SM1807/1000021 119,74 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/411 19/01/2020 Reb- 1000995300 120,00 B58265240 FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/72 03/01/2020 190193 121,00 G67019349 ASSOCIACIO 
CULTURAL DE 
MUSICS 
VILANOVA JAZZ 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/475 22/01/2020 20004047 149,92 B80441306 OFFICE DEPOT, 
S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/228 14/01/2020 22000199 158,17 A59367458 ID GRUP S.A. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/474 22/01/2020 20003426 162,91 B80441306 OFFICE DEPOT, 
S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/395 15/01/2020 FC20 FC2000013 199,80 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 
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MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/191 10/01/2020 FC20 FC2000004 212,14 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/476 22/01/2020 202000082 544,50 B62144704 PADISGRAF, 
S.L.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/189 10/01/2020 2000001 586,85 B17479288 PENTACARPA SL 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/473 22/01/2020 20003427 653,28 B80441306 OFFICE DEPOT, 
S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/220 14/01/2020 N 2020000013 828,85 B43880079 CONTENIDORS 
PENEDES, S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/73 03/01/2020 19- 5772 1.052,70 XXXXXX XXXXXX 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/393 15/01/2020 202001675 1.105,06 G08546665 INSTITUT DE 
TECNOLOGIA DE 
LA 
CONSTRUCCIO 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/201 14/01/2020 220190028676 
2000233 

1.128,00 A08187478 PAPEL 
AUTOMATIC, S.A. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/385 15/01/2020 FACTURA 86 1.190,00 B43880442 ALBACAR 
ENGINYERS, SLP 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/386 15/01/2020 FACTURA 87 1.190,00 B43880442 ALBACAR 
ENGINYERS, SLP 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/387 15/01/2020 FACTURA 85 1.190,00 B43880442 ALBACAR 
ENGINYERS, SLP 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/211 14/01/2020 12462 1.363,94 B61269411 ARISTA 
SISTEMAS 
GRAFICOS SL 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/192 10/01/2020 1214 1.406,98 B17944497 SALTOKI REUS, 
SLU 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/234 14/01/2020 200028 1.421,75 B63816078 ESCUDA SGSI, 
S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/199 12/01/2020 20 - 03 3.805,45 XXXXXX XXXXXX 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/182 09/01/2020 PREV-2020 1 4.330,61 G58219874 ATRA 
ASSOCIACIO 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/162 09/01/2020 A 20000004 4.622,20 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, 
S.A. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/226 14/01/2020 A 20000033 4.825,48 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, 
S.A. 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/398 16/01/2020 113-R 7.260,00 B43862184 RED DE OBRAS Y 
ASFALTADOS SL 

MULTIAPLICAC
IÓ 

F/2020/486 22/01/2020 2020007 7.502,00 B81823809 CONSULTORES 
DE GESTION 
PUBLICA, S.L. 

MULTIAPLICAC
IÓ TOTAL 

   47.541,35   

TOTAL 
GENERAL 

   72.766,14   
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/218 14/01/2020 202000037 17.908,00 G08906653 FUNDACIO 
BOSCH I 
GIMPERA 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/138 08/01/2020 Emit- 2020006 19.481,00 B67303081 CONSTRUCTO
RA SOCCER 
MX-10, S.L. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/477 22/01/2020 20015000 48.060,98 A60493582 FIRTEC, S.A. 

       

MULTIAPLICACIÓ 
TOTAL 

   85.449,98   

TOTAL GENERAL    85.449.98   

       

       

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/504 24/01/20
20 

CE CE200002 65.839,9
1 

A5973668
6 

TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ 
TOTAL 

   65.839,9
1 

  

TOTAL GENERAL    65.839,9
1 

  

       

       

 
Resum facturació relació F/2020/1 
 

 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i nom o raó social o 
text explicatiu 

Nº Relació Núm. Operació Import relació 

Data relació 

 
PJU - PARTICIPACIÓ 

R-22020/274 
PJU-22019/27733 7.798,60 € 

 23/01/2020 

TOTAL 353.404,99€ 

 
SEGON: Comptabilitzar les relacions de factures número 2019/44 i 2020/1. 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 
 

Imports Recompte

FACTURES < 10.000€ Total general 72.766,14 77 Recompte de factures < 10.000€

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ Total general 85.449,98 3 Recompte de factures entre 10.001€ i 50.000€

FACTURES > 51.001€ Total general 65.839,91 1 Recompte factures  X>50.001€

224.056,03 81

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154467241111152 
 
 
 
 
Secretaria 
General 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot 
comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

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.” 
 
   
24. Promoció Ciutat.  
Número: 3/2020/eDES. 
 
APROVAR LES BASES, L’ORGANITZACIÓ I ELS CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DE 
LES SOL·LICITUDS DELS MERCATS DE TEMPORADA D’ARTESANIA DE SETMANA 
SANTA I D’ESTIU A VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent, 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar l’organització dels Mercats d’Artesania de Setmana Santa i Estiu 
segons les característiques següents,CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT D’ARTESANIA DE 

SETMANA SANTA 
 

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

productes variats i artesania no pròpia. 

Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan Baptista Pirelli) 

Nº de parades: 20 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU 

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

productes variats i artesania ètnica no pròpia. 

Lloc: Passeig del Carme 

(entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan Baptista Pirelli) 

Nº de parades: 20 i 1 de dinamització 
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SEGON. Aprovar les següents bases d’atorgament i els criteris d’ordenació de les 
sol·licituds que es presentin als Mercat d’artesania: 
 
 

 

BASES DELS MERCATS DE TEMPORADA D’ARTESANIA: SETMANA SANTA 
I ESTIU  

 

1.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

Producte a les parades d’artesania: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les 

parades i/o productes variats u artesania ètnica no pròpia. 

Es realitza el mercat d’artesania i, per tal de dinamitzar aquest mercat, s’incorpora una parada de 

més per a la realització de tallers i activitats de dinamització. Les condicions i el requeriment per a 

poder optar a la concessió d’aquesta parada de dinamització s’especifiquen a l’epígraf 15 

d’aquestes bases. 

En el cas del mercat de Setmana Santa el número de parades d’artesania: 20 

En el cas del mercat d’Estiu el número de parades d’artesania és de 20 i 1 parada de dinamització. 

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el número de parades i el lloc de realització del mercat 

per causa d’interès públic. 

2.-INFRAESTRUCTURES PREVISTES 

La imatge del mercat d’artesania d’elaboració pròpia i/o d’artesania i productes comprats a tercers 

de Setmana Santa i estiu serà:  

Totes les parades hauran de mantenir una estètica uniforme, que consistirà en taules revestides 

amb un frontal tèxtil, i una carpa de color blanc. Aquest material ha d’anar a càrrec de l’autoritzat.  

(* no s’admetrà cap carpa que no sigui blanca).  

Els metres lineals a ocupar serà de 4m lliures (3m de carpa i 1m lliure), per una fondària màxima 

de 3 metres i les parades es disposaran seguint una mateixa línia. La superfície de venda serà en 

sentit frontal i al menys un lateral lliure per la col·locació d’una taula o burra per venda del 

producte. No es podrà exposar cap producte, fora d’aquest límit. 

Aquest material serà imprescindible per poder optar a una parada i anirà a càrrec del paradista. 

L’Ajuntament subministrarà als paradistes la pressa elèctrica i el distintiu del Mercat que haurà de 

ser visible a la parada. 

3.- DURADA DE L’AUTORITZACIÓ   

Se li atorgarà l’autorització només pel mercat sol·licitat i la durada serà la que marca l’autorització 

corresponent. 
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4.- TAXA DE LA PARADA 

Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa per aprofitament del domini públic segons 

l’ordenança municipal corresponent. 

5.- FORMA DE PAGAMENT 

Tant el mercat de Setmana Santa com el d’Estiu les persones adjudicatàries hauran d’abonar la 

totalitat de la taxa del mercat corresponent en un únic pagament. Al finalitzar el mercat se’ls 

expedirà un únic rebut des de recaptació de l’Ajuntament. No fer el pagament del rebut en el 

termini legal comportarà un recàrrec addicional. 

6.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

La gestió administrativa del mercat anirà a càrrec de l’Ajuntament (regidoria de Promoció 

Econòmica) ubicada a la plaça de la Vila, 11 tel. 93 814 19 19 

El paradista que renunciï a participar, haurà de notificar-ho per escrit (mitjançant sol·licitud) a 

l’Ajuntament com a mínim 15 dies abans de la inauguració.  

7.- CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

Els paradistes hauran de guarnir la seva parada.  

Es prohibeix expressament els articles de gran volum, o articles que siguin còpies o idèntics, quant 

a marca i model, als que es puguin trobar a les botigues de la ciutat.  

D’acord a l’ODS1 12 Producció i consum responsable es prohibeix l’ús de bosses de plàstics en els 

mercats d’artesania de temporada.  

Les persones participants podran tenir a la venda, a la seva parada, articles tant d’elaboració 

pròpia com de tercers. 

No s’acceptaran els següents articles:  

 Productes de segona mà (llibres, roba, joguines, etc.) 

 Llibres nous 

 Joguines de plàstic 

 Productes d’alimentació 

 Productes de marca o còpies dels mateixos 

 Articles de papereria (revistes, quaderns escolar...) 

 Articles electrònics (mòbils, joguines, aparell de música...) 

 

Llista de productes admesos a la venda: 

 Bijuteria i joies 

 Bosses de mà 

 Ceràmica 

 Calçat tradicional 

 Cereria 

 Cosmètica (sabons, cremes, perfumeria...) 

                                                      
1 Objectiu de Desenvolupament Sostenible 
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 Encens 

 Objectes de cuir de creació pròpia i/o decoració artesanalment (pintats, pirogravats...) 

 Marroquineria 

 Minerals i pedres 

 Joguines i jocs artesanals 

 Papereria artesanal 

 Productes ornamentals ètnics (exemple: escultures de fusta, gerros, articles de terrissa, 

etc.) 

 Productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda. 

 Objectes decorats (porcellana, caixes, ventalls...) 

 Làmpades 

 

I en general tots aquells objectes d’elaboració pròpia o aliena fets a mà.  

 

Els paradistes hauran de diferenciar i indicar si el producte és d’elaboració pròpia o comprat a 

tercers. 

 

Pel que fa a les parades serà obligatori disposar de carpa extensible de 3x3, amb potes 

extensibles, sostre i laterals de color blanc, i en cas de vent s’ha d’incloure pesos a les potes. En 

cas de tenir carpa de fusta aquesta haurà de ser robusta, amb el cobriment de color blanc. 

Les llums utilitzades seran tipus LED (baix consum) i tot el cablejat utilitzat haurà d’estar en bones 

condicions d’us. 

 

8.- CRITERIS DE SELECCIÓ 

La valoració dels  criteris es durà a terme per part de la regidoria de Promoció Econòmica, 

Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú.  

Amb les sol·licituds rebudes s’elaborarà una llista. Aquelles que no s’ajustin a allò que s’estableix a 

les condicions de venda indicades seran desestimades. 

L’organització es reservarà el dret a suspendre aquest mercat, quan les sol·licituds presentades no 

es considerin suficients pel bon funcionament del mercat.  

Si les sol·licituds excedeixin el nombre de llocs de venda, aquestes seran objecte de valoració, per 

un tècnica de Promoció Econòmica i una altra de Projecció de Ciutat, segons els criteris establerts 

en els punts següents: 

1. Artesans amb un valor afegit lligat al territori i a la qualitat, i a l’estalvi eficiència 

energètica, proximitat. (distància en km entre el lloc d’origen dels productes i Vilanova i la 

Geltrú; des del punt de vista  de menys contaminació). Puntuació màxima de 5. 

Acreditar la ubicació de l’obrador o el taller on elaboren els productes: 

 Lloc de sortida  i aprovisionament a menys de 10km del lloc de venda..... 5 punts 

 Lloc de sortida  i aprovisionament entre 11 i  50km del lloc de venda....... 3 punts 

 Lloc de sortida  i aprovisionament entre 51 i 100km del lloc de venda...... 1 punt 

 

2. Disposar del carnet d’artesania de Catalunya vigent. (es necessita fotocòpia a dues cares) 

Fins màxim 3 punts. 
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 Tenir el carnet diploma mestre artesà vigent ....... 3 punts  

 Tenir el carnet artesà professional vigent ............ 2 punts 

 Tenir el carnet artesà cultura vigent .....................1 punt 

 

3. Disposar del Distintiu de producte D’Artesania (D’A). (es necessita fotocòpia del registre de 

la Generalitat de Catalunya). Puntuació de  2 punts  

Aquí teniu més informació al respecte:  

Àrea d’Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de 

Catalunya. 

Adreça: Carrer dels Banys Nous, 11 
08002 Barcelona 
Telèfon: 93 467 46 60 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Distintiu-de-producte-DArtesania-DA 

4. Materials utilitzats respectuosos amb el medi ambient. Productes fets amb material reciclat 

(al menys el 75% del producte). Caldrà mostrar evidències fotogràfiques dels materials i 

productes reciclats. (5 punts). 

5. Innovació i originalitat del producte o del seu procediment d’elaboració. Fins a 5 punts.  

 Portar un producte original, diferent i no existent en el mercat ..........................  3 punts 

 Utilitzar les noves tecnologies en el procés de producció del producte .............. 2 punts 

6. Prestacions en l’atenció al client: cada prestació que aporti es donarà 0,5 punts fins a un 

màxim de 5 punts.  

 Mirall   

 Pagament en targeta  

 Emprovador  

 Lliurament de tiquets de compra o descompte . 

 Altres ítems acreditats. 

La puntuació màxim és de 25 punts i cal haver assolir més de 15 punts. Les persones aspirants 

que no assoleixin aquesta puntuació quedaran excloses del procés.  

En cas d’empat, es resoldrà a favor de la sol·licitud registrada en un primer lloc, dintre del termini 

atorgat per a la seva presentació.  

L’assignació de les parades es farà via sorteig. A les persones adjudicatàries se’ls comunicarà via 

mail la seva ubicació.  

Un cop assignada la parada es realitzarà dues reunions prèvies a l’inici del mercat entre 

totes les persones adjudicatàries: una informativa sobre els drets i deures de la concessió i 

una altra d’informativa sobre riscos i protecció civil. És obligatori l’assistència a ambdues 

reunions. En cas de no assistir-hi sense justificació, l’Ajuntament entendrà que desisteix de 

la seva petició i, per tant, assignarà la parada al següent de la llista.   

9.- SOBRE L’AUTORITZACIÓ PER VENDRE AL MERCAT 

1. No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda 
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2. El titular de l’autorització, o el seu autoritzat, està obligat a romandre al lloc de venda tots els 

dies de durada del mercat i, també, a complir amb l’horari establert del mateix. 

3. L’autorització es personal i intransferible, no sent possible la seva cessió, transmissió o venda. 

4. L’incompliment de les condicions d’ús del mercat relacionades en aquestes bases per part dels 

paradistes serà causa d’anul·lació del permís de venda. 

10.- REQUERIMENTS PERSONALS 

La persona sol·licitant haurà de complir:  

 Ser major d’edat. 

 No haver tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni objecte de denuncia, ni 

constar respecte del sol·licitant antecedents policials relacionats amb la indicada venda.  

 No ser deutor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 Complir tots els requisits establerts per Hisenda i per la Seguretat Social per a l’exercici de 

l’activitat. 

 Tenir contractada la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor referida a la 

instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat.  

L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia dels requeriments anteriors i al 

pagament de la taxa del mercat. 

11.- PROHIBICIONS RESPECTE LES PARADES 

1. No es permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls o molèsties 
ambiental.  

2. No es permès la col·locació de qualsevol tipus d’ambientadors que provoquin malestar entre els 
paradistes.  

3. No es permesa la tinença d’animals de qualsevol tipus a l’interior de la parada ni en tot l’espai 
del mercat. 

4. No es permès cap tipus d’aparell elèctric tipus estufa, microones, neveres.... 

5. Els vehicles dels venedors no podran trobar-se a l’interior o perímetre del mercat. Els vehicles 
hauran d’estacionar-se en els llocs adequats per l’estacionament de vehicles i els habilitats a la 
zona per les operacions de càrrega i descàrrega. 

6. Es prohibeix ampliar la parada mes enllà dels límits establerts.  

12.- DE LES CONDICIONS DE VENDA 

1. Les persones autoritzades exerciran la venda directa i personalment, sense perjudici de poder 

ser auxiliats per una persona correctament autoritzada per l’Ajuntament. 

2. En circumstàncies excepcionals, prèviament acreditades a l’Ajuntament, podrà sol·licitar-ne i, 

en el seu cas, obtenir l’autorització per a la substitució temporal del titular per una persona 

major d’edat, que compleixi amb tots els requisits continguts a les presents bases. 

3. Tota persona que es trobi al front del lloc de venda, ja sigui titular o substitut autoritzat, 

disposarà en el lloc de venda de l’autorització pertinent expedida per l’Ajuntament.  
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4. El venedor/a té l’obligació de tenir exposat el preu de venda de tots els articles de manera clara 

i ben visible. 

5. Els paradistes vendran exclusivament els productes descrits a la sol·licitud d’inscripció i pels 

quals s’ha atorgat l’autorització. 

6. El venedor/a està obligat a mantenir net el lloc de venda durant l’activitat i haurà de deixar-lo 

correctament al finalitzar cada jornada i al finalitzar el mercat.  

7. El venedor/a ha de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil en vigor, referida a 

la instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat, amb el rebut corresponent, per un import 

mínim de 150.000€. 

8. Les parades s’ajustaran a les característiques de forma i color que l’Ajuntament determini. 

9. El cablejat elèctric que porti el venedor/a estarà en bones condicions d’ús. 

10.  No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o paviment. 

11.  Cal comunicar a l’empresa que gestiona el Mercat les absències previstes i justificades amb 

anterioritat. 

12.  En cas de pluja o vent no es permetrà muntar un altre dia com a compensació, a no ser que 

l’Ajuntament ho consideri favorablement al haver places lliures en d’altres mercats. En cap 

circumstàncies es retornaran els diners. 

13.- VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DELS MERCATS DE TEMPORADA 

L’Ajuntament designarà entre el seu personal qui farà el control del mercat.  

Aquesta persona li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de venda (que li 

seran assignats al començar el mercat), resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació 

del mercat i el transcurs de la seva activitat, i en tot allò que es refereix a l’ordre, la disciplina i la 

neteja. 

Serà l’encarregat de disposar les mesures necessàries per al bon funcionament del mercat, i donar 

compte dels fets i incidències a l’òrgan competent. 

La vigilància de la zona del mercat correspon a la Policia Municipal, que també pot actuar en 

tasques de control del mercat, en col·laboració amb el personal del mercat. 

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també podrà efectuar controls sobre els àmbits 

de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat comercial del mercat. 

Els autoritzats seran els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels béns exposats 

durant les hores d’obertura al públic. 

L’Ajuntament no es farà responsable dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del 

deteriorament o furt d’objectes. 

14.- PARADA DE DINAMITZACIÓ (exclusivament pel mercat de temporada d’estiu).  
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La parada de dinamització ha d’oferir activitats, tallers per a la dinamització del mercat d’artesania 

d’estiu. L’adjudicatari serà la responsable de la seva organització i coordinació i les accions es 

podran realitzar de dijous a diumenge durant el període del mercat.   

En la parada es podrà realitzar accions de promoció i venda dels productes i en contraprestació es 

cedeix l’espai. La infraestructura de la parada corre a càrrec de l’empresa guanyadora i haurà de 

complir les mateixes condicions que les especificades en el punt 7 d’aquestes bases. 

En cas d’empat es podrà atorgar a més d’un adjudicatari i s’establirà un calendari que compagini 

les dues iniciatives durant el període del mercat d’estiu. 

Les persones que opten a la concessió d’una parada en el mercat d’artesania no poden concursar 

en aquesta parada. 

Els criteris de puntuació són els següents: 

1. Experiència demostrable en dinamització i activitats adreçades a tots els públics. Es 

valorarà la tipologia d’activitats de dinamització, els anys d’experiència i altres element de 

singularitat. Es valorarà 1 punt per cada ítem demostrable. Aquesta puntuarà un màxim de 

5 punts. 

2. Empresa amb un valor afegit lligat al territori i a la qualitat, i a l’estalvi eficiència 

energètica, proximitat. (distància en km entre el lloc d’origen dels productes i Vilanova i la 

Geltrú; des del punt de vista  de menys contaminació). Puntuació màxima de 5 punts. 

Acreditar la ubicació de l’obrador o el taller on elaboren els productes: 

Lloc de sortida  i aprovisionament a menys de 10km del lloc de venda.... 5 punts 
Lloc de sortida  i aprovisionament entre 11 i  50km del lloc de venda..... 3 punts 
Lloc de sortida  i aprovisionament entre 51 i 100km del lloc de venda..... 1 punt 

 

3. Caldrà aportar un projecte que descrigui les activitats que s’hi realitzaran durant els dies del 

mercat, el material utilitzat, i altres consideracions que l’empresa candidata consideri rellevant. 

Puntuació màxima 10. 

 Característiques tècniques de la proposta ..........................................5 punts 

 L’originalitat de les propostes...............................................................2 punts 

 La sensibilitat a la diversitat (tenir en compte aspectes com la inclusió o al·lèrgies alimentàries 

en cas de tallers de cuina).............................................. 2 punts 

 Coneixement de l’entorn ..................................................................... 1 punt 

La puntuació màxim és de 20 punts i caldrà assolir un mínim de 15 punts per optar al concurs.  

Vilanova i la Geltrú, 28 de gener de 2020 

TERCER. Autoritzar a l’Alcaldessa per la signatura i formalització dels documents adients 
en relació als punts anteriors. 
 
 
QUART. Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
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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.”. 
 
 
   

 
 

Precs i preguntes  

 
“-.”. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.45 hores, de la 
que s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
La Presidenta                                             El Secretari 
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