
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 20 D’ABRIL DE 2021 
 

Acta núm. 16 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 20 d’abril de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Sra. Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra 

Sra. M Blanca Alba Pujol      

Sra. Marta Jofra Sora  

Sra. Adelaida Moya Taules      

Sr. Enric Garriga Ubia       

Sr. Antoni Palacios Asensio      

   

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Municipal 

Sr. Cesar Rodriguez Sola      

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera convocatòria. 

 

Excusen la seva assistència el Sr. Jordi Medina Alsina i el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet    
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió la Sra. Conxi Martínez 
Sánchez i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
 

 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 

Número: 15/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 15 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 D’ABRIL DE 2021. 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 24/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA 
FREDERIC, 34 

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 25/2020/eSJ. 
 

DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 
6-8, 4-3 

  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 27/2020/eSJ. 
 

ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER DR. ZAMENHOF, 45, 
PER AIGUA, COM A CONSEQÜÈNCIA D’UN RESSALT CONSTRUÏT AL CARRER  

  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 28/2020/eSJ. 
 

DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH,  
6-8, 4-3 

  
 
 
 
 



 

 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 57/2020/eSJ. 
 

DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH,  
6-8, 4-2 

  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 86/2020/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU GOS PER ESPIGUES A LA PLAÇA BOLERANY, EL DIA 28 DE 
MAIG DE 2020 
  

8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 152/2020/eSJ. 

 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS CAUSATS PER UN CLAU SOBRESORTINT ALS CONTENIDORS DEL 
CARRER AVEL·LÍ ARTÍS GENER “TÍSNER”, EL DIA 8 D’AGOST DE 2020 

  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 207/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 207/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 21/06/2020. 

  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 345/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000345/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SEGONS INFORME DE DATA 25/11/2020. 

 
 
 
 
 



 

11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 33/2021/eCONT. 

 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DELS 
CONSUMIBLES DELS EQUIPS D’IMPRESSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR 
BALAGUER 

 
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 60/2021/eCONT. 
 

MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
PROGRAMARI DE COMPTABILITAT PÚBLICA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

  
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 71/2021/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA 
LLICÈNCIA D’ÚS I MANTENIMENT D’UN  PROGRAMA PER MILLORAR LA 
GESTIÓ DELS EXPEDIENTS I SOLUCIONAR LES PROBLEMÀTIQUES DEL 
CIRCUIT ADMINISTRATIU QUE EXIGEIX L'APLICACIÓ DE LA LLEI 39/2006, DE 
14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A 
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 99/2021/eCONT. 
 

APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS MUSEUS DE 
L’ESPAI FAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 
001/2019CONT) 

  
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 103/2021/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE  CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

  
 



 

16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 113/2021/eCONT. 

 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU SENSE 
TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC, BAR SITUAT A L’EDIFICI 
DEL COMPLEX MUNICIPAL ESPORTIU ISAAC GÁLVEZ, AMB ADREÇA A LA 
RONDA IBÈRICA, 66 DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÜM. EXP. 08/2019-CONT) 
  

17. Intervenció.  
Número: 30/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 

 
18. Recursos Humans.  

Número: 278/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(COMPTABILITAT) 

 
19. Recursos Humans.  

Número: 290/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR (TIC) 

 
20. Recursos Humans.  

Número: 395/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS PER A L’ACCÉS MIJANÇANT PROMOCIÓ 
INTERNA DE DUES PLACES DE CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL, DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. 

 
21. Recursos Humans.  

Número: 396/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS PER A L’ACCÉS MIJANÇANT PROMOCIÓ 
INTERNA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL, DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. 



 

 
22. Acció Social.  

Número: 324/2021/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR UNA APORTACIÓ ECONÒMICA A ASSISTÈNCIA 
INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) PER A DESPESES ESTRUCTURALS 

  
 
23. Acció Social.  

Número: 338/2021/eAJT. 
 
APROVAR LES NORMES PER L’ATORGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS 
D’URGÈNCIA SOCIAL A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021, D’ACORD AMB L’ANNEX. 

  
24. Infància i Joventut.  

Número: 443/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS 
I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2021. 

  
25. Participació.  

Número: 547/2020/eSUB. 
 
INCOAR PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA GELTRÚ 

 
26. Llicències i Disciplina.  

Número: 518/2020/eOBR. 
 
ESMENAR ERROR MATERIAL EN EL TEXT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
ATORGADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE GENER DE 
2021, PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP I 
PISCINA, AL C. PI, 25 (EXP.518/2020 OBR) 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
27. Llicències i Disciplina.  

Número: 904/2020/eOBR. 
 
ATORGAR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER EDIFICACIONES 
VILANOVA, SL, PER A ENDERROCAR DUES EDIFICACIONS DE PS+PB+1PP, 
SITUAT A C. PERE RIUDOR, 3-5 (EXP.904/2020/eOBR) 

 
28. Llicències i Disciplina. 

Número: 965/2020/eOBR. 
 
ATORGAR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER ENRIQUE 
ZAMORA ENCISO, PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PB+1PP, SITUAT A C. ESTORNELLS, 4 (EXP.965/2020 eOBR) 
  

29. Llicències i Disciplina.  
Número: 244/2021/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER 
CONSTRUCCIONS SALIDO-CARRIO, SL, PER A  INSTAL·LAR UNA GRUA 
TORRE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. 
NAVEGANTES, 2 (EXP. 244/2021/eOBR) 

 
 
Els següents punts s’acordaran en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
30. Acció Social.  

Número: 265/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL  

 
 
31. Acció Social.  

Número: 266/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL  

 
 
32. Acció Social.  

Número: 300/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL  



 

Punts entrats per urgència 
 

33. Secretaria General . Contractació i Patrimoni 
Número : 420/2020/eCONT 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS 
DIFERENTS RESIDUS DE LA DEIXALLERIA DEL PUNT NET I DELS RESIDUS 
AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL TERME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
34. Secretaria General . Contractació i Patrimoni 

Número : 132/2021/eCONT 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS QUE EN FORMEN 
PART 

 
 
35. Secretaria General . Contractació i Patrimoni 

Número : 140/2021/eCONT 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LES 
LLICÈNCIES OFFICE 365 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
OAPLVB, VNG APARCAMENTS I AISSA 

 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
  
 
  



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió seguint l’ordre dels 
punts de l’ordre del dia 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
  Número: 15/2021/eJGL 
 

APROVAR L’ACTA NÚMERO 15 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 13 D’ABRIL DE 2021. 

 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 24/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA 
FREDERIC, 34 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per  
Santalucía Seguros, amb NIF A28039790, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 



 

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

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 25/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 
6-8, 4-3 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat SR. JMGG, en representació de Cia Línea Directa Aseguradora Compañía 
de Seguros y Reaseguros, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

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

  
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 27/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER DR. ZAMENHOF, 
45, PER AIGUA, COM A CONSEQÜÈNCIA D’UN RESSALT CONSTRUÏT AL 
CARRER  

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

ACORD 
    
PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 38411401 K, en representació de la Comunitat de propietaris del 
Carrer Dr. Zamenhof, 45, amb NIF H61126165, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, reconeixent una indemnització al seu favor per un total de dos mil set-cents 
quaranta-tres euros (2743 €). 
 
D’aquesta quantitat l’ajuntament pagarà 1500 euros, a càrrec de la partida núm. 
07.9203.2260401 “Responsabilitat Patrimonial”, i la resta anirà a càrrec de Zurich 
Insurance PLC. 
 
El compte per fer l’ingrés és ES46 0081 1611 0700 0108 9112 del Banc de Sabadell. 
 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 



 

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

  
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 28/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH,  
6-8, 4-3 
 
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia  

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 57/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH,  
6-8, 4-2 

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

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat Sr. CCC, en representació de BBVA SEGUROS, amb NIF A48051098, 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 



 

 
 

 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 86/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU GOS PER ESPIGUES A LA PLAÇA BOLERANY, EL DIA 28 DE 
MAIG DE 2020 

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

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
la senyora amb DNI 35117736 W, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

  
 



 

 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 152/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS CAUSATS PER UN CLAU SOBRESORTINT ALS CONTENIDORS DEL 
CARRER AVEL·LÍ ARTÍS GENER “TÍSNER”, EL DIA 8 D’AGOST DE 2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
  
PRIMER. ESTIMAR la reclamació i RECONÈIXER a favor de la reclamant per un 
total de 371.92 € (tres-cents setanta-un euros amb noranta-dos cèntims d’euro), en 
concepte d’indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 

Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat Patrimonial”. 
 

El compte corrent on s’ha de fer l’ingrés és Ibercaja Directo ES13 2085 8176 8703 
3023 8318. 
 
SEGON.  COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 

TERCER. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 



 

desestimació presumpta del recurs.   També podeu interposar qualsevol altre recurs 
que considereu procedent. 

  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 207/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 207/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 21/06/2020. 

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

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 43541604M la sanció de multa 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. REQUERIR la persona titular del 43541604M, 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. 

 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 345/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000345/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SEGONS INFORME DE DATA 25/11/2020. 

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

  
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF B66890013 la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 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 societat titular del CIF B66890013, 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.  

 
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 33/2021/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DELS 
CONSUMIBLES DELS EQUIPS D’IMPRESSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI 
VÍCTOR BALAGUER 

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

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR el contracte de subministrament dels consumibles dels 
equips d’impressió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de l’Organisme Autònom 
de Patrimoni Víctor Balaguer, per un període d’un any, prorrogable 2 anys més per 
períodes anuals, tal com segueix: 
 



 

 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec les següents aplicacions pressupostàries del pressupost 
vigent, en les quantitats indicades atenent a la formulació de la licitació per preus 
unitaris i a la previsió de despesa: 
 

 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19 del Plec de Clàusules Administratives particulars, el Cap de Serveis Generals.  
 
SISÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part dels contractistes de la resolució d’adjudicació. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

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

  
 
 
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 60/2021/eCONT. 
 

MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
PROGRAMARI DE COMPTABILITAT PÚBLICA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 

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

ACORD 
 
PRIMER. MODIFICAR el contracte del servei de manteniment del programari de 
comptabilitat pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’empresa AYTOS 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., amb B-41632332, en el sentit de modificar 
les aplicacions per tal d’oferir les funcionalitats necessàries a l’organització 
mitjançant Firmadoc Mobile. 
 
Aquesta modificació del contracte suposa un augment del preu inicial del contracte 
del 24,07%, que queda fixat en 133.342,00 € euros (IVA inclòs), quantitat que inclou 
totes les despeses necessàries i impostos, i serà efectiva a partir del 24 de març. 
 



 

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  21.9204.21602 del pressupost vigent, i a les futures que s’habilitin 
per exercicis següents i les quantitats indicades a continuació: 
 

 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, S.L.U. La formalització de la modificació del contracte es produirà 
d’acord amb allò establert en l’article 153 de la LCSP. 
 
QUART. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la 
LCSP. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no 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. 
 

 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 71/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT  D’ADJUDICACIÓ PER A LA  CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS I MANTENIMENT D’UN  
PROGRAMA PER MILLORAR LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS I SOLUCIONAR 
LES PROBLEMÀTIQUES DEL CIRCUIT ADMINISTRATIU QUE EXIGEIX 
L'APLICACIÓ DE LA LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE  
L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

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

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de 
contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques - que consten com a Annex I i II de la present 
resolució- per a l’adquisició d'una llicència d'ús i manteniment d’un programa per 
millorar la gestió dels expedients i solucionar les problemàtiques del circuït 
administratiu que exigeix l’aplicació de la Llei de la Dependència al territori català, 
pel període d’un (1) any, prorrogable per tres (3) anys més, anualment. 
 
SEGON. CONVIDAR a l’empresa Ambar Informàtica S.L., amb NIF B64231129 a 
presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o disminuir el 
pressupost base de licitació anual que es fixa en 7.220,00€ més  1.616,20€ d’iva al 
21% que fan un total de 8.736,20€ (vuit mil set-cents trenta-sis euros amb vint 
cètims d’euro). 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació 
d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP, i es preveu que sigui el primer d’abril de 2021. 



 

 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 35.2312.2500301 Serveis 
dependència i gent gran del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
Amb previsió d’inici del contracte a primer d’abril, la distribució de la despesa serà 
tal com segueix: 
 

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



 

 
 

 
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 99/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS MUSEUS DE 
L’ESPAI FAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 
001/2019CONT) 

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

                                                                       ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte de serveis 
d’atenció al públic, realització de tallers educatius i visites als museus de l’Espai Far 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any més, des de l’1 de juny 
de 2021 al 31 de maig de 2022, amb LAVOLA 1981, S.A.U., amb NIF A58635269, 
per un import anual de 47.935,00,-€ més 10.066,35,-€ que corresponen al 21% 
d’iva, que fan un total de 58.001,35,-€ (cinquanta-vuit mil un euros amb trenta-cinc 
cèntims d’euro). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 333.22720  del pressupost vigent 
de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  i a les diferents aplicacions 
que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del 
contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2021, en previsió que es produeixi l’inici de la pròrroga del 
contracte l’1 de juny de 2021 és de 33.834,12,-€. 
 
La quantitat prevista pel 2022 serà de 24.167,23,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a LAVOLA 1981, S.A.U i publicar la pròrroga 
del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 



 

QUART. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 
 
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 103/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE  CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

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

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, i els plecs de 



 

clàusules tècniques i administratives particulars que s’incorporen respectivament 
com a Annex I i Annex II al present acord, per a la contractació dels serveis de 
vigilància i informació a les platges de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord 
amb els articles 145, 146 i 159.6 de la LCSP, per un període d’un any, prorrogable 
un any més, i amb un pressupost base de licitació anual de 28.925,62€ més 
6.074,38€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 35.000,00€.  
 
TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de març de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 53.1711.2270100 del pressupost vigent, i es distribuiran de la 
següent manera durant la vigència del contracte: 
 
Any Base              IVA            Total 
2021 28.925,62€ 6.074,38 35.000,00€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
adequat i    suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 



 

serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 

  
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  

Número: 113/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU SENSE 
TRANSFORMACIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC, BAR SITUAT A L’EDIFICI 
DEL COMPLEX MUNICIPAL ESPORTIU ISAAC GÁLVEZ, AMB ADREÇA A LA 
RONDA IBÈRICA, 66 DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÜM. EXP. 08/2019-CONT) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

  
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR l’autorització d’ús privatiu sense transformació d’ús de 
domini públic, destinat a bar, situat a l’edifici del Complex Municipal  Esportiu Isaac 
Gálvez, amb adreça a la Ronda Ibèrica 66, de Vilanova i la Geltrú, amb la Sra. VMB, 
amb nif 53313593f, per un període d’1 any més,  a partir del 7 de juny de 2021,  
amb un cànon anual de de 4.200€, (quatre mil dos-cents euros) no s’aplica l’IVA. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la Sra. VMB i publicar-lo la pròrroga del 
contracte al Perfil del Contractant.  
 
TERCER. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
QUART. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 



 

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

17. Intervenció.  
Número: 30/2021/eINT. 

 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 

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

 

ACORD 
 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/5.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
Resum total facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/5.  
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

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

  
 
18. Recursos Humans.  

Número: 278/2021/eRH 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(COMPTABILITAT) 

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

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Comptabilitat), 
funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’administració especial, sots escala 
tècnica. 
 
SEGON.  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB 
i al web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat pressupostària:  Les despeses de sou i seguretat social de la 
plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Comptabilitat) estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris d’Economia (20.9310.12000 i 20.9310.16000) del 
Pressupost 2021. 
 
 



 

QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 a la recepció de la 
seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de 
la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
19. Recursos Humans.  

 Número: 290/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR (TIC) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició per promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar, 
funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’administració general, sots escala tècnica. 
 
SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB 
i al web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat pressupostària: Les despeses de sou i seguretat social d’una 
plaça de Tècnic/a Auxiliar (TIC) per promoció interna,  estan consignades a les 
partides pressupostàries de sous i salaris i seguretat social del Pressupost 
Municipal prorrogat 2020 i en les previsions consignades en el pressupost municipal 
2021. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 a la recepció de la 
seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de 
la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
 



 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 

 
20. Recursos Humans.  

 Número: 395/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS PER A L’ACCÉS MIJANÇANT PROMOCIÓ 
INTERNA DE DUES PLACES DE CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL, DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. 

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

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició, de dues places de caporal/a de la Policia Local, funcionari/ària de 
carrera, de l’escala de l’administració especial, subescala serveis especials que 
quedaran redactades de la forma següent: 
                                                             
“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A L’ACCÉS, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA DE DUES  
PLACES DE CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL, DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 
oposició per promoció interna, de dues places de CAPORAL/A DE LA 
POLICIA LOCAL funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local, de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 



 

1.2 Aquestes places estan incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019.  

1.3 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C2, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, per 
la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.4 Les funcions que corresponen als funcionaris de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica 
caporal de policia local, són les previstes a l’article 11 i 12 de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el Reglament orgànic 
del servei de la Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.5 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de 
treball de caporal de policia local C1-18 amb 307 punts, reservada a 
personal funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, classe policia local. 

1.6 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça 
convocada són les corresponents al catàleg de llocs de treball de Caporal 
de la Policia Local C1-18 amb 307 punts. 

1.7 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, 
transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en 
compliment de les normes de procediment administratiu. 

1.8 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades 
per la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades 
íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.9 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i 
per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

1.10 En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 
les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades. 

 
 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran 
de reunir els requisits següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 



 

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la 
categoria d’Agent del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. (Reial 
Decret 233/2002) 

c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu,  
serveis especials o serveis en comunitats autònomes o serveis en altres 
administracions. 

d) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius 
de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional 
de primer grau o un altre d’equivalent o superior. 

e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari 
del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici 
de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el 
corresponent document oficial. 

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

g) Estar en possessió dels permisos de conduir  A i  B. 

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

i) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement 
corresponent al nivell intermedi de català B2. En cas de no acreditar-lo 
hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
Tots aquests requisits s’hauran de tenir en el moment de finalitzar el termini de 
presentació d’instàncies. 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents 
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 

certificat administratiu) 



 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 
• Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits. Declaració al·legació de mèrits per 

les proves selectives de Policia Local Les persones que resultin 
seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legats en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del 
resultat final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la 
documentació acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta 
sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a 
calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències 
corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en 
el resultat final del procés de selecció.  

• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. El pagament es pot realitzar 

per transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 
 

Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General 
de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o 
per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques:  

 
• Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves 

de selecció  
• Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits. Declaració al·legació de mèrits 

per les proves selectives de Policia Local. Les persones que resultin 
seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legat en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del 
resultat final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la 
documentació acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta 
sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a 
calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències 
corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en 
el resultat final del procés de selecció.  

• Currículum vitae 



 

• Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. El pagament es pot realitzar 
per transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa presentada, 
el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, 
per ordre de puntuació. 
 
Amb la  presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten: 
 
• El compromís de portar armes de foc. 
• Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d’acord amb les condicions 

establertes en la legislació vigent. 
• Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de 

caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta 
convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu d’acord amb la 
normativa vigent. 

• Atorgar l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es demani, respecte de la persona interessada, els antecedents 
que en puguin constar al registre Central de Penats i Rebels. 

 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
 
 
4. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President/a: 
 
Director de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular) 
Tècnic/a de Recursos Humans (suplent). 
 
Vocals: 
 
2 Comandament del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent). 
Una persona a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (titular i 
suplent) 
Una persona a proposta de la Direcció General de la Policia (titular i suplent) 



 

 
Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
 
5. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició  per promoció interna. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s’anunciarà conjuntament 
amb la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la 
intranet municipal i/o per correu electrònic a tots els candidats i candidates. 
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. La 
manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de 
l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurament l’ordre en la realització dels exercicis, podent 
variar l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a 
continuació de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més 
d’una prova. 
 
 
6.  EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell intermedi B2 de català. Quedaran 
exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català 
corresponent al nivell B, de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple 
d’aquest Ajuntament de 19 de setembre de 1994. 
 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
  



 

Segon  exercici : Bateria de tests psicotècnics 
 
Constarà de l’aplicació d’una bateria de tests psicotècnics i d’una entrevista 
competencial individual, que serveix per complementar els resultats obtinguts en el 
tests. 
 
Els tests psicotècnics administrats es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats 
dels Col·legi de Psicologia de Catalunya, aquests tenen com a objectiu explorar les 
àrees següents: aptituds, personalitat, estat psicològic adequat al perfil requerit per 
a l’exercici de les funcions policials. La bateria de test psicotècnics compliran els 
requisits de validesa i fiabilitat i hauran d’estar baremats, estandarditzats i tipificats 
en una àmplia mostra de la població que permeti garantir la confiança en els 
resultats obtinguts.  
 
Les proves psicotècniques seran eliminatòries  i es valorarà com a Apte o no Apte. 
 
Els/les aspirants que superin les proves psicotècniques anteriors, realitzaran una 
entrevista competencial amb un màxim de cinc competències predeterminades en 
el perfil professional del lloc de treball, que es publicaran amb antelació de dos dies 
en el web municipal i que contrastarà  els resultats obtinguts a les proves 
psicotècniques. 
 
L’entrevista per competències es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb 
el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Es realitzarà 
a càrrec de professionals col·legiats del Col·legi de Psicologia de Catalunya, amb 
presència mínima d’un membre del Tribunal. La falsedat demostrada en les 
respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant. 
 
En les proves anteriors es tindrà en compte les pautes previstes a la Resolució 
INT/2403/2015, de 2 d’octubre, per la qual es dona publicitat per a l’accés, la 
promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya  
 
Tercer  exercici : Coneixements  teòrics 
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de  l’Annex 1 extret a l’atzar, en un 
temps màxim d’una hora. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per poder 
continuar amb el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 
punts.  
 
Quart exercici: Cas pràctic 
 
Consistirà en respondre dos supòsits pràctics proposats pel tribunal, on s’hauran de 
resoldre problemes complexos que es puguin donar en l’àmbit policial, amb 



 

l’objectiu de valorar la capacitat dels/de les aspirants i que estaran relacionats amb 
els principis d’actuació, les funcions pròpies de comandament per la categoria 
objecte de la convocatòria i amb el temari publicat a l’annex 1 corresponent 
d’aquestes bases, en un temps màxim que determini el tribunal, que no serà 
superior a 1 hora cada supòsit. També es valorarà la capacitat de redacció i 
presentació. 
 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts cada cas pràctic, havent d’obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts, en cada cas pràctic, per poder continuar en el procés 
de selecció. 
 
Cinquè exercici: Reconeixement mèdic 
 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les 
exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.  
La qualificació serà d’apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l’aptitud 
mèdica, el tribunal convocarà al candidat següent. 
 
 
7.  DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem 
següent: 
 
A) Experiència professional: no es computarà el temps requerit a l’apartat 2 b) de 
les presents bases (2 anys). 
 
 

A.1  Per haver exercit com Agent de la policia local :  
  Per cada any complet  ......................................................... 0,20 punts 
 
  Antiguitat altres cossos policials: 
  Per cada any complet............................................................0,10 punts 
 
  Es valorarà com a màxim 1 punt 
 

A.2 Per haver exercit tasques de caporal havent superat un procés d’oposició 
d’aquesta categoria: 

   
Per cada mes treballat ..........................................................0,20 punts 

 



 

 Es valorarà com a màxim 1 punt 
 
 

La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 
 
 
B) Titulacions acadèmiques: 
 

B.1 Batxillerat, BUP, FP2, COU o equivalent: 0,5 punts. 
B.2 Diplomatura: 0,75 punts. 
B.3 Grau universitari / Llicenciatura: 1 punt. 

 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
 
C) Formació professional:  
 

C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, 
realitzats amb acreditació d’aprofitament, que s’hagin realitzat i sense que es 
pugui comptabilitzar el curs específic per a l’accés a Agent: 
  
- Per cursos de durada inferior a 26 hores.............. 0,20 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores................................. 0,40 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores................................0,60 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores.........................  0,80 punts per curs 
 
C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació 
d’aprofitament: 
 
- Per cursos de durada inferior a 26 hores............ 0,10 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores................................0,20 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores..............................0,30 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores.........................0,40 punts per curs 
 
 
 
 
C.3 Per cursos i seminaris de formació relacionats amb la professió,  amb 
certificat d’assistència expedits per organismes oficials, administracions 
públiques, col·legis professionals o per centres d’ensenyament oficials 
autoritzats: 
 
- Per cursos de durada inferior a 26 hores..................0,05 punts per curs 



 

- Per cursos de 26 a 40 hores.....................................0,10 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores...................................0,20 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores..............................0,40 punts per curs 
               
 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2,5 punts. 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada en hores dels cursos 
realitzats. 

 
 
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
 

Per certificats superiors al nivell intermedi de català B2 de la Junta Permanent 
de Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents: 
 

• Nivell C1: 0,25 punts. 
• Nivell C2: 0.50 punts. 

 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.  

 
 E) Experiència en tasques de docència : 
 

E.1   Per haver impartit cursos a membres de cossos policials  a raó de 0,2 per 
cada 20 hores fins a un màxim de 0,75 
          
E.2   Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol 
institució publica o privada a raó de 0,1 punts per cada 20 hores  fins a un 
màxim de 0,25 

 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 1 punt. 
 

 
F) Recompenses i distincions 
 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de 
la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions pròpies de la plaça a cobrir a  0,10 punts per recompensa i distinció fins a 
un  màxim de 0.5 punt. 
 
G) Coneixement d’idiomes 
 
Per coneixements d’idiomes amb certificació oficial fins a un màxim de 0.5 punt. 
 



 

• B1:  0.25 punts per cada idioma 
• B2:  0.50 punts per cada idioma 
 
 
H) Entrevista personal: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El 
tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, 
referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre 
aspecte rellevant pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici 
es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10 punts.  
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives de 
Policia Local els originals de la documentació s’haurà de presentar segons 
s’estableix en la base 3a. 
 
 
8.  CURS SELECTIU DE FORMACIÓ  
 
El/l’ aspirant que hagi superat totes les proves anteriors i hagin obtingut la puntuació 
global més alta, i no estiguin eximits de fer el curs, serà proposat pel tribunal per a 
la realització d’un curs de formació per a l’accés a la categoria de Caporal que 
organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els alumnes 
restaran sotmesos al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de 
la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
 
La qualificació del curs selectiu serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats 
no aptes queden exclosos del procés selectiu i el Tribunal proposarà l’aspirant 
següent de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació, per 
la realització del curs. 
 
 
9.   PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Un cop superat el curs de formació, els aspirants han de realitzar un període de 
pràctiques de 3 mesos al municipi. 
 



 

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte 
o no apte. L’aspirant que obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del 
procés selectiu i el Tribunal proposarà el nomenament en pràctiques del següent 
aspirant de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació. La 
qualificació dels aspirants la realitzarà el Cap de la policia local de Vilanova i la 
Geltrú i el Sotsinspector, o persones en qui deleguin,  que presentaran una proposta 
de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de 
les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, 
l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i 
l’autocontrol. 
 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants seran nomenats 
caporals en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal 
funcionari estableix la normativa vigent. 
 
L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser 
nomenat Caporals. 
 
El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i 
nomenament del caporal. 
 
10. BORSA DE TREBALL 
 
En el cas que l’Ajuntament hagués de cobrir de forma urgent i inajornable, una plaça 
de Caporal/a, s’habilitaria a l’Agent que correspongui per ordre de prelació de la 
suma de les puntuacions obtingudes en les proves establertes en la fase d’oposició 
més les puntuacions obtingudes en la fase concurs de la present convocatòria, 
realitzant un nomenament de Caporal/a Interí fins a la convocatòria de la plaça de 
Caporal/a. 
 
ANNEX 1: 
 
Temari Coneixements Teòrics 
 
1. Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 

Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de 
coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències 
compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.   

 
2. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 

de juliol, de les policies locals. 
 



 

3. Reglament orgànic del servei de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. Drets 
i deures dels membres de les policies locals: el règim disciplinari aplicable. 

 
4. El Dret Penal. Delictes lleus, menys greus i greus. 
 
5. L’atestat policial: estructura. Valor dels atestats policials. 
 
6. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els 

drets del detingut. La detenció de menors. 
 
7. Violència a l’àmbit familiar. Violència de gènere i violència domèstica.  
 
8. Llei 4/2015 de 30 de març de Protecció de la seguretat ciutadana. 
 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: organització municipal i funcionament. 

Reglaments i ordenances municipals. 
 
10. Llei 11/2009 de regulació administrativa dels Espectacles públics i activitats 

recreatives: competències, regulació i règim sancionador. 
 
11. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 

seguretat viària. 
 
12. Delictes contra la seguretat del trànsit. 
 
13. Regulació jurídica i procediments d’actuació policial sobre conducció de 

vehicles sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents. 
 
14. El pla d’emergències municipals de Vilanova i la Geltrú. Paper de la policia 

local en la protecció civil. 
 
15. La Constitució espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats públiques. La 

funció en el marc constitucional. 
 
16. Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a 

Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX   2:  (exclusions mèdiques) 
 
A. Antropometria 
 
1. L’obesitat o la primesa manifestes que, segons el parer de l’equip mèdic, 

incapacitin per a l’exercici de les funcions pròpies dels membres del cos de 
la policia municipal o pugin dificultar-les, siguin motiu de fàcil identificació 
personal, redueixin les reserves fisiològiques cardio-respiratòries o 
n’allarguin la recuperació. 

2. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la 
mà dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, 
respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 

3. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres, en els 
homes; i als 3 litres, en les dones. 

 
B. Malalties, lesions, defectes físics 
 
1.- Aparell circulatori: 
 
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 

independentment de la seva causa. 
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o 

d´evolució incerta. 
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica 

i/o d´evolució incerta 
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac amb repercussió simptomàtica 

i/o d´evolució incerta. 
1.5 Insuficiència coronaria. 
1.6 Pericarditis activa o residual amb repercussió funcional. 
1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8 Insuficiència venosa perifèrica amb repercussió funcional. 
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema. 
1.10 Hipertensió arterial de difícil control farmacològic i/o amb complicacions 

associades. Hipotensió simptomàtica. 
 
2.- Aparell respiratori: 
 
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent en la funció respiratòria. 
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 

pulmó, pleures o tòrax amb repercussió funcional i/o que segons criteri 
mèdic pugui comprometre la funció policial. 

2.3 Pneumotòrax espontani recidivant. 
 



 

3.- Aparell genitourinari: 
 
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari amb repercussió funcional 

i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4 Litiasi del tacte urinari crònica. 
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
 
4.- Aparell digestiu: 
 
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies 

biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals amb repercussió funcional 
i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o 
l’excreció. 

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4 Ulcera gastroduodenal complicada. 
4.5 Hepatopaties. 
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
 
5.- Sistema hematopoètic: 
 
5.1 Hemopaties que a judici del tribunal limiten l’exercici de la funció policial. 
 
6.- Aparell locomotor: 
 
6.1 Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 

qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i agilitat de les 
extremitats, el tronc o el coll o la seva repercussió estàtica. 

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 

 
 
7.- Psiquisme i sistema nerviós: 
 
7.1 Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la 

personalitat, la conducta, el comportament o la relació interpersonal. 
7.2 Alcoholisme i toxicomanies. 
7.3 Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alineació mental que comprometi 

el caràcter, la conducta o l’aspecte psicofísic. 
7.4 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 



 

7.5 Epilepsies i/o antecedents seus, convulsions sense filiar. 
7.6 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.7 Tremolor. Tics o espasmes. 
 
8.- Glàndules endocrines: 
 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
 
9.- Infeccions: 
 

  9.1 Qualsevol malaltia infecto-contagiosa (vírica bacteriana o micòtica) que 
segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

 
10.- Òrgans dels sentits: 
 
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica 

o del funcionalisme neuromotor. 
10.2 Agudesa visual amb o sense correcció òptica de 0.8 i 0.5 en l’ull millor i pitjor, 

respectivament. 
10.3 No és admesa la visió monocular. 
10.4 Si hi ha correcció òptica, màxim 8 diòptries. 
10.5 Despreniment de retina. 
10.6 Estrabisme manifest i no corregit. 
10.7 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.8 Discromatòpsies. 
10.9 Glaucoma. 
10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 

realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.11 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o 

de 4.000 Hz a 45 dB. 
10.12 Malformacions o lesions de l’oïda intern, mitjana o externa que en 

comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, 

cordes vocals, etc) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.14 Trastorns de la parla. Quequesa. 
 
11.- Pell, fàneres i glandules exocrines: 
 
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, i les fàneres que puguin 

comprometre la funció policial. 
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin 

comprometre la funció policial o facilitar la identificació. 



 

11.3 Disfuncions en les glàndules exocrines que comportin compromís per la 
funció policial. 

11.4 Dermatosis generalitzades no controlades.  
11.5 Tatuatges ostensibles que per la seva extensió o estètica puguin 

comprometre la funció policial o facilitar la identificació. 
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 

l'exercici de la funció policial. 
 
12.- Altres: 
 
12.1 Processos neoplàsics. 
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions 

orgàniques. 
12.3 Malalties autoimmunes. 
12.4 Diàtesi al·lèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 

comprometre la funció policial.  
 
SEGON.  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB 
i al web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de les 2 
places de caporal/a de la Policia Local estan consignades a les partides 
pressupostàries 05.1300.12000 sous i salaris i 05.1300.16000 Seguretat social, del 
Pressupost Municipal vigent. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 a la recepció de la 
seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de 
la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 



 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 

 
 
21.  Recursos Humans.  

 Número: 396/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS PER A L’ACCÉS MIJANÇANT PROMOCIÓ 
INTERNA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL, DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. 

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

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició, de dues places de caporal/a de la Policia Local, funcionari/ària de 
carrera, de l’escala de l’administració especial, subescala serveis especials que 
quedaran redactades de la forma següent: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A L’ACCÉS, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA DE DUES  
PLACES DE SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL, DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 
oposició per promoció interna, de dues places de SERGENT/A DE LA 
POLICIA LOCAL funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local, de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 



 

1.2 Aquestes places estan incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019.  

1.3 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C1, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, per 
la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.4 Les funcions que corresponen als funcionaris de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria 
intermèdia, Sergent de policia local, són les previstes a l’article 11 i 12 de la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el 
Reglament orgànic del servei de la Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 

1.5 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de 
treball de Sergent de policia local C1-22, amb 357 punts, reservada a 
personal funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, classe policia local, categoria intermèdia. 

1.6 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça 
convocada són les corresponent al lloc de treball de Servent de la Policia 
Local C1-22, amb 357 punt del catàleg retributiu vigent. 

1.7 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, 
transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en 
compliment de les normes de procediment administratiu. 

1.8 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades 
per la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades 
íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.9 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i 
per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

1.10  En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 
les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades. 

 
 
 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran 
de reunir els requisits següents: 
 



 

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la 
categoria de caporal del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. (Reial 
Decret 233/2002). 

c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, 
serveis especials o serveis en comunitats autònomes o serveis en altres 
administracions. 

d) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic  superior corresponent a cicles 
formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació 
professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior. 

e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de 
la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 

f)  No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

g) Estar en possessió dels permisos de conduir  A i  B. 

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

i)  Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement 
corresponent al nivell intermedi de català nivell B2. En cas de no acreditar-lo 
hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
Tots aquests requisits s’hauran de tenir en el moment de finalitzar el termini de 
presentació d’instàncies. 
 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents 
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 



 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

• Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits. Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives de Policia Local Les persones que resultin 
seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legat en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del 
resultat final del procés de selecció.  

En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

• Currículum vitae 

• Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. El pagament es pot realitzar 
per transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 
Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per 
qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

• Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves 
de selecció  

• Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits. Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives de Policia Local. Les persones que resultin 
seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legat en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del 
resultat final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la 
documentació acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta 



 

sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a 
calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències 
corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en 
el resultat final del procés de selecció.  

• Currículum vitae 

• Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. El pagament es pot realitzar 
per transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents 
que acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de 
la publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc 
que indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació 
en el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
Amb la  presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten: 
 

• El compromís de portar armes de foc. 

• Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d’acord amb les condicions 
establertes en la legislació vigent. 

• Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per 
a la tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent. 

• Atorgar l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es demani, respecte de la persona interessada, els antecedents que 
en puguin constar al registre Central de Penats i Rebels. 

 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
 
 
4. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President/a: 
- Tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular i 
suplent). 
 



 

Vocals: 
- 2 Comandaments del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú (titular i 
suplent). 
- Una persona a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (titular i 
suplent) 
- Una persona a proposta de la Direcció General de la Policia (titular i suplent) 
 
Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
  
5. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició  per promoció interna. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s’anunciarà conjuntament 
amb la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la 
intranet municipal i/o per correu electrònic a tots els candidats i candidates. 
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. La 
manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de 
l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent 
variar l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a 
continuació de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més 
d’una prova. 
 
6.  EXERCICIS DE  LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell intermedi B2 de català. Quedaran 
exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català 
corresponent al nivell B, de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple 
d’aquest Ajuntament de 19 de setembre de 1994. 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 



 

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.  
 
Segon  exercici : Proves psicotècniques 
 
Constarà de l’aplicació d’una bateria de tests psicotècnics i d’una entrevista 
competencial individual, que serveix per complementar els resultats obtinguts en el 
tests. 
 
Els tests psicotècnics administrats es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats 
dels Col·legi de Psicologia de Catalunya, aquests tenen com a objectiu explorar les 
àrees següents: aptituds, personalitat, estat psicològic adequat al perfil requerit per 
a l’exercici de les funcions policials. La bateria de test psicotècnics compliran els 
requisits de validesa i fiabilitat i hauran d’estar baremats, estandarditzats i tipificats 
en una àmplia mostra de la població que permeti garantir la confiança en els 
resultats obtinguts.  
 
Les proves psicotècniques seran eliminatòries  i es valorarà com a Apte o no Apte. 
 
Els/les aspirants que superin les proves psicotècniques anteriors, realitzaran una 
entrevista competencial amb un màxim de cinc competències predeterminades en 
el perfil professional del lloc de treball, que es publicaran amb antelació de 2 dies 
en el web municipal i que contrastarà  els resultats obtinguts a les proves 
psicotècniques. 
 
L’entrevista per competències es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb 
el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Es realitzarà 
a càrrec de professionals col·legiats del Col·legi de Psicologia de Catalunya, amb 
presència mínima d’un membre del Tribunal. La falsedat demostrada en les 
respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant. 
 
En les proves anteriors es tindrà en compte les pautes previstes a la Resolució 
INT/2403/2015, de 2 d’octubre, per la qual es dona publicitat per a l’accés, la 
promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya. 
 
Tercer  exercici : Coneixements  teòrics 
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de l’Annex 1 extret a l’atzar, en un 
temps màxim d’una hora. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per poder 
continuar amb el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 
punts.  
 
 



 

Quart  exercici : Prova pràctica 
 
Consistirà en respondre dos supòsits pràctics, proposats pel tribunal: 
 
1)  Cas Pràctic relacionat amb les tasques d’un servei del dia a dia on s’hauran de 
resoldre problemes que es puguin donar en l’àmbit policial, amb l’objectiu de valorar 
la capacitat dels/de les aspirants i que estaran relacionats amb els principis 
d’actuació, les funcions pròpies de comandament per la categoria objecte de la 
convocatòria i amb el temari publicat a l’annex 1 corresponent d’aquestes bases. 
 
Aquest exercici es valorà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés 
selectiu haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts, amb el temps màxim que 
determini el tribunal. 
 
2) Cas pràctic de tipus organitzatiu i de gestió, que consistirà en la planificació d’un 
esdeveniment o d’una actuació al municipi sobre una temàtica concreta, on es 
valoraran aspectes com presentació, estructura, normativa aplicable, contingut, 
innovació, capacitat de gestió, capacitat de síntesi i  les aportacions que es facin 
per a la millora contrastada envers la ciutadania i de l’organització en general. 
 
El Tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar 
els aclariments que consideri oportú. 
 
Aquest exercici es valorà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés 
selectiu haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts, amb el temps màxim que 
determini el tribunal.  
 
Cinquè exercici : Reconeixement mèdic 
 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les 
exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.  
 
La qualificació serà d’apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l’aptitud 
mèdica, el tribunal convocarà al candidat següent. 
 
7.  DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem 
següent: 
 



 

A) Experiència professional: no es computarà el temps requerit a l’apartat 2 b) de 
les presents bases (2 anys). 
 

A.1 Per haver exercit com caporal amb plaça definitiva, a la policia local :  
 Per cada any complet  ........................................................ 0,20 punts 
  
 Per haver exercit en altres cossos policials:  
 Per cada any complet ......................................................... 0,10 punts 
 
 Es valorarà com a màxim 1 punt 
 
A.2    Per haver exercit tasques de sergent havent superat un procés 

d’oposició d’aquesta categoria. 
Per cada mes treballat ..........................................................0,20 punts 

 
 Es valorarà com a màxim 1 punt 

 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 
 
B) Titulacions acadèmiques: 
 
B.1 Diplomatura: 0,50 punts. 
B.3 Llicenciatura o grau universitari: 0,75 punts. 
B.3 Llicenciatura o grau universitari més Màster universitari: 1 punt 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
C) Formació professional: 
 
C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, 
realitzats amb acreditació d’aprofitament, i sense que es pugui comptabilitzar el curs 
específic per a l’accés a Agent: 
  
- Per cursos de durada inferior a 26 hores............... 0,20 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,40 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores.................................0,60 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores..........................  0,80 punts per curs 
 
C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació 
d’aprofitament: 
 
- Per cursos de durada inferior a 26 hores.............. 0,10 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores..................................0,20 punts per curs 



 

- Per cursos de 41 a 100 hores................................0,30 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores...........................0,40 punts per curs 
 
C.3 Per cursos i seminaris de formació relacionats amb la professió,  amb 
certificat d’assistència expedits per organismes oficials, administracions públiques, 
col·legis professionals o per centres d’ensenyament oficials autoritzats: 
 
- Per cursos de durada inferior a 26 hores................0,05 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores...................................0,10 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores.................................0,20 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores............................0,40 punts per curs 
               
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2,5 punts. 
 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada en hores dels cursos 
realitzats. 
 
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
Per certificats superiors al nivell intermedi de català B2 de la Junta Permanent de 
Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents: 
 
• Nivell C1: 0,25 punts. 
• Nivell C2: 0.50 punt. 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.  
 
E) Experiència en tasques de docència : 
 

E.1   Per haver impartit cursos a membres de cossos policials  a raó de 0,2 per 
cada 20 hores fins a un màxim de 0,75 
          
E.2   Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol institució 
publica o privada a raó de 0,1 punts per cada 20 hores  fins a un màxim de 0,25. 
 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 1 punt. 

 
F) Recompenses i distincions 
 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de 
la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions pròpies de la plaça a cobrir a  0,10 punts per recompensa i distinció fins a 
un  màxim de 0.5 punt. 
 



 

G) Coneixement d’idiomes 
 
Per coneixements d’idiomes amb certificació oficial fins a un màxim de 0.5 punt. 
 
• B1:  0.25 punts per cada idioma 
• B2:  0.50 punts per cada idioma 
 
H) Entrevista personal: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El 
tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, 
referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre 
aspecte rellevant pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici 
es valorarà de 0 a 2 punts 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10 punts.  
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives de 
Policia Local els originals de la documentació s’haurà de presentar segons 
s’estableix en la base 3a. 
 
8.  CURS SELECTIU DE FORMACIÓ  
 
El/l’aspirant que hagi superat totes les proves anteriors i hagin obtingut la puntuació 
global més alta, i no estiguin eximits de fer el curs, serà proposat pel tribunal per a 
la realització d’un curs de formació per a l’accés a la categoria de Sergent que 
organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els alumnes 
restaran sotmesos al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de 
la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
 
La qualificació del curs selectiu serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats 
no aptes queden exclosos del procés selectiu i el Tribunal proposarà l’aspirant 
següent de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació, per 
la realització del curs. 
 
9.   PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Un cop superat el curs de formació, els aspirants han de realitzar un període de 
pràctiques de 3 mesos al municipi. 



 

 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte 
o no apte. L’aspirant que obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del 
procés selectiu i el Tribunal proposarà el nomenament en pràctiques del següent 
aspirant de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació. La 
qualificació dels aspirants la realitzarà el Cap de la policia local de Vilanova i la 
Geltrú i el Sotsinspector, o persones en qui deleguin,  que presentaran una proposta 
de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de 
les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, 
l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i 
l’autocontrol. 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants seran nomenats 
sergents/tes en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest 
personal funcionari estableix la normativa vigent. 
 
L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser 
nomenat Sergent/a. 
 
El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i el 
nomenament de Sergent/a. 
 
10. BORSA DE TREBALL 
 
En el cas que l’Ajuntament hagués de cobrir de forma urgent i inajornable, una plaça 
de Sergent/a, s’habilitaria al Caporal que correspongui per ordre de prelació de la 
suma de les puntuacions obtingudes en les proves establertes en la fase d’oposició 
més les puntuacions obtingudes en la fase concurs de la present convocatòria, 
realitzant un nomenament de Sergent/a Interí fins a la convocatòria de la plaça de 
Sergent. 
 
ANNEX 1: 
 
Temari Coneixements Teòrics 
 

1. La Constitució espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats públiques. 
La funció policial en el marc constitucional. 

2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en 
matèria de seguretat pública i policia judicial. Llei 4/2003 d’ordenació del 
Sistema de Seguretat Pública de Catalunya. 



 

3. Estructura, organització i funcions de les Policies Locals: Llei 16/1991, de 
10 de juliol, de les policies locals. 

4. Deontologia policial. Normes bàsiques d’actuació i codis de conducta. 

5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de 
coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències 
compartides.  Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració. 

6. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari 
aplicable.   

7. La denúncia: Classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 
denuncia 

8. La detenció:  Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. 
Manera de practicar una detenció. Els drets del detingut. La detenció de 
menors 

9. Violència a l’àmbit de la familiar. Violència de gènere i violència domèstica.  

10. L’entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals. 

11. Delictes contra la seguretat del trànsit 

12. L’atestat policial: estructura. Valors dels atestats policials. 

13. El procediment sancionador en matèria de Trànsit. 

14. Delictes en què poden incórrer els policies en l’exercici del seu càrrec. 

15. Llei 11/2009 de regulació administrativa dels Espectacles públics i activitats 
recreatives: competències, regulació i règim sancionador. 

16. El paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics 
d’emergència municipals. 

17. Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març, sobre Protecció de la Seguretat 
Ciutadana 

18. El Dret Penal. Delictes lleus, menys greus i greus.  

19. La gestió de recursos i control de pressupost. 

20. Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de 
conflictes 

21. Treball d’equip: Coordinació i valoració del rendiment. 

22. La planificació dels serveis 

23. Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència 
a Vila nova i la Geltrú. 



 

24. Principals infraccions de les Ordenances Municipals. 
 
 
ANNEX   2      (exclusions mèdiques) 
 
A. Antropometria 
 
1. L’obesitat o la primesa manifestes que, segons el parer de l’equip mèdic, 

incapacitin per a l’exercici de les funcions pròpies dels membres del cos de la 
policia municipal o pugin dificultar-les, siguin motiu de fàcil identificació 
personal, redueixin les reserves fisiològiques cardio-respiratòries o n’allarguin 
la recuperació. 

2. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la 
mà dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, 
respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 

3. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres, en els 
homes; i als 3 litres, en les dones. 

 
 
B. Malalties, lesions, defectes físics 
 
1.- Aparell circulatori: 
 
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 

independentment de la seva causa. 
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o 

d´evolució incerta. 
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica 

i/o d´evolució incerta 
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac amb repercussió simptomàtica 

i/o d´evolució incerta. 
1.5 Insuficiència coronaria. 
1.6 Pericarditis activa o residual amb repercussió funcional. 
1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8 Insuficiència venosa perifèrica amb repercussió funcional. 
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema. 
1.10 Hipertensió arterial de difícil control farmacològic i/o amb complicacions 

associades. Hipotensió simptomàtica. 
 
2.- Aparell respiratori: 
 
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent en la funció respiratòria. 



 

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax amb repercussió funcional i/o que segons criteri 
mèdic pugui comprometre la funció policial. 

2.3 Pneumotòrax espontani recidivant. 
 
3.- Aparell genitourinari: 
 
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari amb repercussió funcional 

i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4 Litiasi del tacte urinari crònica. 
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
4.- Aparell digestiu: 
 
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies 

biliars, el pàncrees excrí i les glàndules salivals amb repercussió funcional 
i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o 
l’excreció. 

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recividants. 
4.4 Ulcera gastroduodenal complicada. 
4.5 Hepatopaties. 
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
 
5.- Sistema hematopoètic: 
 
5.1 Hemopaties que a judici del tribunal limiten l’exercici de la funció policial. 
 
6.- Aparell locomotor: 
 
6.1 Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 

qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i agilitat de les 
extremitats, el tronc o el coll o la seva repercussió estàtica. 

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 

 
7.- Psiquisme i sistema nerviós: 
 
7.1 Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la 

personalitat, la conducta, el comportament o la relació interpersonal. 
7.2 Alcoholisme i toxicomanies. 



 

7.3 Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alineació mental que comprometi 
el caràcter, la conducta o l’aspecte psicofísic. 

7.4 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus, convulsions sense filiar. 
7.6 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.7 Tremolor. Tics o espasmes. 
 
8.- Glàndules endocrines: 
 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
 
9.- Infeccions: 
 
9.1 Qualsevol malaltia infecto-contagiosa (vírica bacteriana o micòtica) que 

segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 
 
10.- Òrgans dels sentits: 
 
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica 

o del funcionalisme neuromotor. 
10.2 Agudesa visual amb o sense correcció òptica de 0.8 i 0.5 en l’ull millor i pitjor, 

respectivament. 
10.3 No és admesa la visió monocular. 
10.4 Si hi ha correcció òptica, màxim 8 dioptries. 
10.5 Despreniment de retina. 
10.6 Estrabisme manifest i no corregit. 
 
 
10.7 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.8 Discromatòpsies. 
10.9 Glaucoma. 
10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 

realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.11 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o 

de 4.000 Hz a 45 dB. 
10.12 Malformacions o lesions de l’oïda intern, mitjana o externa que en 

comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, 

cordes vocals, etc) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.14 Trastorns de la parla. Quequesa. 
 
11.- Pell, fàneres i glàndules exocrines: 
 



 

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin 
comprometre la funció policial o facilitar la identificació. 

11.3 Disfuncions en les glàndules exocrines que comportin compromís per la 
funció policial. 

11.4 Dermatosis generalitzades no controlades.  
11.5 Tatuatges ostensibles que per la seva extensió o estètica puguin 

comprometre la funció policial o facilitar la identificació. 
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 

l'exercici de la funció policial. 
 
12.- Altres: 
 
12.1 Processos neoplàsics. 
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions 

orgàniques. 
12.3 Malalties autoimmunes. 
12.4 Diàtesi al·lèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 

comprometre la funció policial.  
 
SEGON.  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB 
i al web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de les 2 
places de Sergent/a de la Policia Local estan consignades a les partides 
pressupostàries 05.1300.12000 sous i salaris i 05.1300.16000 Seguretat social, del 
Pressupost Municipal vigent. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 a la recepció de la 
seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 



 

següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de 
la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 

 
 
22.  Acció Social.  

 Número: 324/2021/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR UNA APORTACIÓ ECONÒMICA A ASSISTÈNCIA 
INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) PER A DESPESES ESTRUCTURALS 
 

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

ACORD 
 

PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR l’aportació econòmica de 400.000 € (quatre-
cents mil euros) a Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA), amb CIF 
Q0802238F per a despeses estructurals.  
 

Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2315.41100 
Aportació AISSA del pressupost vigent. 
 

SEGON. DETERMINAR que el pagament de l’aportació mencionada en el punt 
primer  es farà en tres terminis. El primer pagament es farà efectiu al mes d’abril per 
import de 200.000 €, el segon termini, es realitzarà al mes de maig per import de 
100.000 € i al mes de juny s’efectuarà el darrer pagament per import de 100.000 €. 
 

TERCER. NOTIFICAR a AISSA el present acord.  
 

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. 

  
23. Acció Social.  

Número: 338/2021/eAJT. 
 
APROVAR LES NORMES PER L’ATORGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS 
D’URGÈNCIA SOCIAL A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021, D’ACORD AMB L’ANNEX. 

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

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR les normes per l’atorgament dels ajuts econòmics d’urgència 
social a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici pressupostari 2021, 
d’acord amb l’annex. 
 
SEGON. DISPOSAR la publicació d’aquestes normes a l’e-tauler de l’Ajuntament 
durant un termini de 20 dies, i al Butlletí Oficial de la Província 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 recepció de 
la seva notificació. 



 

 
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 corresponent. 
 
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. 
 
 

24. Infància i Joventut.  
Número: 443/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS 
I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2021. 

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

   
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva destinades a infants, adolescents i joves de 
Vilanova i la Geltrú per a la seva participació i inclusió en activitats d’educació en el 
lleure a l’estiu 2021, en el marc de les Bases reguladores aprovades 
provisionalment pel Ple en data 1 de març de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de data 09 de març de 2021. 
 
El text sencer de la convocatòria consta a l’annex. 
 
SEGON. AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: Cent tres mil sis cents seixanta euros 
(103.660,00€) amb càrrec a la partida núm. 09.3278.48203 Beques activitats d’estiu 
de l’exercici 2021. 
 



 

L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 
2021 restarà condicionat a l’existència de la corresponent dotació pressupostària 
09.3278.48203. 
 
TERCER.  ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds del 03 de 
maig al 14 de maig de 2021 ambdós inclosos.  
 
QUART.  APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en 
la Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS)  amb el text següent: 
 
Primer: Persones beneficiàries de les subvencions 
 
Requisits generals: 
 

1. Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a  disposi de NIF o NIE vigent (en 
el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o 
tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).  

2. Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

3. Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure organitzada per una 
entitat col·laboradora del programa d’activitats d’estiu 2021, i inclosa en el llibret 
d’activitats d’estiu publicat per l’Ajuntament. 

4. Que la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència 
(familiar) no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de 
dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament. 

5. Que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
 
Requisits de les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i 
menjador): 
 

1. Que siguin menors de 18 anys. 

2. Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin 
cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.  

 S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un 
habitatge i tenen relació de parentiu entre elles. 

3. No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència (familiar) 
publicats en la present convocatòria. Llevat dels casos emparats al Títol V de 
la Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència que tindran un tractament especial.   



 

 
Requisits de les persones beneficiàries del tipus 3 (monitoratge de suport): 

 

• Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 
anys.  

• Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%.  Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i 
estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),  Centre de Recursos 
Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil 
i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica 
(EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de 
suport que  requereix. 

 
Segon: L’objecte de la subvenció:  
 
Regular les subvencions econòmiques destinades als infants, adolescents i joves 
de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en les activitats d’educació en 
el lleure d’estiu organitzades per les entitats col·laboradores en les següents 
tipologies: 
 

• Tipus 1: activitats d’educació en el lleure a l’estiu per a infants, adolescents 
i/o joves menors de 18 anys. 

 
• Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i/o joves menors de 18 anys 

que realitzen activitats de lleure a l’estiu. 
 
• Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 

anys amb discapacitat reconeguda que realitzen activitats de lleure. 
 
 
Tercer: Bases reguladores:  
 
Per acord de Ple Municipal de data 1 de març,  van ser aprovades provisionalment 
les “Bases reguladores de les subvencions destinades a  infants i adolescents i 
joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats d’educació 
en el lleure. La seva publicació al Butlletí de la Província de Barcelona va ser en 
data 09 de març de 2021.  
 
https://bop.diba.cat/anunci/3017966/bases-reguladores-de-les-subvencions-
Destinades-a-infants-adolescents-i-joves-del-municipi-per-a-la-participacio-i-
inclusio-en-activitats-d-educacio-en-el-lleure-ajuntament-de-vilanova-i-la-geltru 



 

 
Quart: Import: 
 
L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de Cent tres mil sis cents seixanta euros (103.660,00 €) amb càrrec 
a la partida  09.3278.48203 Beques activitats d’estiu de l’exercici 2021.  
 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 
2021 restarà condicionada a l’existència de la corresponent dotació pressupostària. 
 
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds:  
 
El termini   de presentació de les sol·licituds és del 03 al 14 de maig de 2021 ambdós 
inclosos. 
 
CINQUÈ. TRASLLADAR a la Intervenció municipal l’acord d’aprovació de la 
convocatòria en text complert i també l’extracte de la convocatòria en dues versions: 
original en català i la versió traduïda al castellà, annexada a aquest acord, per a que 
procedeixi a la introducció de les dades a la Plataforma de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 
 
SISÈ. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
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. 

 
25. Participació.  

Número: 547/2020/eSUB. 
 
INCOAR PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA GELTRÚ 

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

   
ACORD 

 
PRIMER. INCOAR procediment de reintegrament de la subvenció atorgada a 
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA GELTRÚ amb CIF G5939168-0, essent la 
quantitat a retornar a aquest Ajuntament de 1.526,44€, més els interessos de 
demora que procedeixin. 
 
SEGON. REQUERIR a l’entitat a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA GELTRÚ amb 
CIF G5939168-0 perquè ingressi l’import del principal no justificat 1.526,44€  
mitjançant ingrés al compte número és : ES 37 0081 0050 17 0001267035 
 
TERCER. REVOCAR la resta de subvenció inicialment concedida per import de 
4.988,56€.  
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
CINQUÈ. 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 

 
26. Llicències i Disciplina.  

Número: 518/2020/eOBR. 
 
ESMENAR ERROR MATERIAL EN EL TEXT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
ATORGADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE GENER DE 
2021, PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP I 
PISCINA, AL C. PI, 25 (EXP.518/2020 OBR) 

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

ACORD 
 
PRIMER. ESMENAR l’error material, en el text de la llicència urbanística atorgada 
acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de gener de 2021 
(Exp.518/2020/eOBR) per a construir habitatge unifamilar aïllat de PB+1PP i 
piscina, situat al carrer del Pi, 25, en els termes següents: (Exp. 518/2020/eobr). 
 
A la part descriptiva de l’acord 
 
On diu: “CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILAR AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT AL 
C. PI, 25" 
 
Ha de dir:“CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP I 
PISCINA, AL C. PI, 25” 
 
A la relació de fets, punt 1. 
 
On diu:“CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILAR AÏLLAT DE PB+1PP" 
 
Ha de dir:“CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP I 
PISCINA” 
 



 

A la part dispositiva de l’acord, punt PRIMER 
 
On diu: “CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILAR AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT AL 
C. PI, 25" 
 
Ha de dir:“CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP I 
PISCINA, AL C. PI, 25” 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la titular 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 

 
 
27. Llicències i Disciplina.  

Número: 904/2020/eOBR. 
 
ATORGAR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER EDIFICACIONES 
VILANOVA, SL, PER A ENDERROCAR DUES EDIFICACIONS DE PS+PB+1PP, 
SITUAT A C. PERE RIUDOR, 3-5 (EXP.904/2020/eOBR) 

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



 

 
ACORD 

 
PRIMER. ATORGAR la llicència urbanística sol·licitada per Edificaciones Vilanova, 
SL, per a enderrocar dues edificacions de PS+PB+1PP, situat al C. Pere Riudor, 3-
5, (Exp.904/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. En cas que durant el procés d’enderroc es trobin elements amb fibrociment, 
caldrà que el desmuntatge d’aquest element es faci amb empresa 
autoritzada.  

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

 
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el 

propietari haurà de construir-la, així com reparar els paviments o 
instal·lacions que ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

 
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 

d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 
metres per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació 
a la planta soterrani. 

 
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la 

corresponent llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament 
d’Indústria i Energia. 



 

 
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 

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

 
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la 

data de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les 
empreses que intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador 
que la dirigeixen. 

 
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la 

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

 
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat 

de gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i 
presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes 
runes. 

 
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 

l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació 
de l’Ajuntament.  

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



 

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

 
28. Llicències i Disciplina. 

Número: 965/2020/eOBR. 
 
ATORGAR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER EZE, PER A 
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT A C. 
ESTORNELLS, 4 (EXP.965/2020 eOBR) 

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

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR la llicència urbanística sol·licitada per E.Z.E., per a construir 
habitatge unifamiliar aïllat de PB+1PP, situat a C. Estornells, 4 
(Exp.965/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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, 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        40             8,33                  48,33 
    
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 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. L’inici de les obres restarà condicionat a l’aportació de l’assumeix per part de 

l’arquitecte tècnic: de la direcció de les obres, de la seguretat i salut i del control 
de qualitat. 

 
3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 

de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 
 
4. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 

captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu 
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de 
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

 
- Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de 

l’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
 
- Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 

empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la 
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure 
dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim durant el 
primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o titular de 



 

l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del manteniment 
realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat 

 
5. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 

comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

 
6. 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. 

 
7. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 

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

 
8. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 

Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

 
9. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 
10.Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 

que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

 
11.Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 

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



 

 
 La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions 

sobre el Pla durant el transcurs de l’obra. 
 
12.L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 

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

 
13.Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 

continguin clor en el procés de fabricació. 
 
14.Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable 

o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

 
15.Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 

edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 

 
16.L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

 



 

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

 
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 

d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres 
per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta 
soterrani. 

 
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 

llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 
 
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 

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

 
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data 

de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses 
que intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la 
dirigeixen. 

 
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 

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

 
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 

gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i 
presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes 
runes. 

 
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 

l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

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



 

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

 
 
29. Llicències i Disciplina.  

Número: 244/2021/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER 
CONSTRUCCIONS SALIDO-CARRIO, SL, PER A  INSTAL·LAR UNA GRUA 
TORRE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. 
NAVEGANTES, 2 (EXP. 244/2021/eOBR) 

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

ACORD 
 

PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  Construccions Salido-
Carrio, SL, va sol·licitar llicència d’obres per a  instal·lar una grua torre per a la 
construcció de l’edifici plurifamiliar, al C. Navegantes, 2 (Exp. 244/2021/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
 



 

CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada 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     7,00                 19,50      26,50 
Grua-torre     7,00                 36,30      43,30 

 

• 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. 

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

• 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. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 
 



 

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

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

 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a 
tot el que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 727 de juny, pel que 
s’aprova el “Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
torre per a obres o altres aplicacions”. 

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

5. 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 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 
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. 

 
 
Els següents punts s’acordaran en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
30. Acció Social.  

Número: 265/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. 
M.A.S. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. M. A. S., amb l’activitat privada per compte propi de 
psicòloga, amb una dedicació de 6 hores setmanals en horari de tarda. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment 
a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta 
molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat 
com a falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

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

 
31. Acció Social.  

Número: 266/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. 
Z.R.P. 

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

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. Z. R. P., amb l’activitat privada per compte aliè de 
treballadora social en un col·lectiu de persones amb discapacitat, amb una 
dedicació de 4 hores setmanals en horari de tarda. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment 
a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta 
molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat 
com a falta greu. 
 



 

SEGON. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  

 
 
 
 
32. Acció Social.  

Número: 300/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. 
R.L.B. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de 
la Llei 53/84, la compatibilitat a la Sra. R. L. B., per a l’exercici públic de professora 
associada a la Universitat Pompeu Fabra, amb una dedicació de 40 hores de 
docència en horari de tarda. 



 

 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment 
a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta 
molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat 
com a falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: / amb xx vots a favor, xx vots 
en contra, xxx abstencions dels grups polítics municipals, s’acorda incloure a l’ordre del 
dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 92.2 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat l’informe jurídic. 
 

33. Secretaria General . Contractació i Patrimoni 
Número : 420/2020/eCONT 

 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS 
DIFERENTS RESIDUS DE LA DEIXALLERIA DEL PUNT NET I DELS RESIDUS 
AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL TERME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

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

   
                                                                      ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR el contracte dels serveis de transport i gestió dels diferents 
residus de la Deixalleria del Punt Net i dels residus amb base de fibrociment del 
terme de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable un any més, de 
la següent manera: 
 
Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net a l’empresa 
Centre de Gestió Mediambiental S.L., amb NIF B60916533, per un preu anual de 
13.920,00 euros, més 1.392,00 euros corresponents el 10% d’IVA, que fan un total 
de 15.312,00 euros. 
 
Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net a l’empresa ROCA GOMEZ 
S.L., amb NIF B08593543, per un preu anual de 25.750,00 euros, més 2.575,00 
euros corresponents al 10% d’IVA, que fan un total de 28.325,00 euros. 
 



 

Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net a l’empresa 
NORDVERT, SL, amb NIF B43540285, per un preu anual de 8.990,00 euros, més 
899,00 euros corresponents al el 10% d’IVA, que fan un total de 9.889,00 euros. 
Lot 4. Servei de transport i gestió dels residus de fusta i matalassos de la deixalleria 
del Punt Net a l’empresa CONTENIDORS PENEDES S.L, amb NIF B43880079, per 
un preu anual de 41.980,00 euros, més 4.198,00 euros corresponents al 10% IVA, 
que fan un total de 46.178,00 euros. 
 
Lot 5. Servei de recollida, transport i gestió dels residus amb base de fibrociment 
del terme municipal de Vilanova i la Geltrú a l’empresa CONTENIDORS PENEDES 
S.L, amb NIF B43880079, per un preu anual de 19.000,00 euros, més 1.900,00 
euros corresponents al 10% IVA, que fan un total de 20.900,00 euros. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà   amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1622.2270000 Punt Net del 
pressupost vigent. La despesa prevista per als anys 2021 i 2022, atenent a la 
previsió d’inici del contracte el mes de maig de 2021, serà: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Diari 
Oficinal de la Unió Europea i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19 del Plec de Clàusules Administratives particulars, Cap de Servei d’Espai 
Públic, Sr. Abel Lora Ordaz. 
 
SISÈ. APROVAR les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com a 
Annexos. 
 



 

SETÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que 
el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà 
de 30 dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil 
del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 

34. Secretaria General . Contractació i Patrimoni 
Número : 132/2021/eCONT 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS 
MUNICIPALS QUE EN FORMEN PART 

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

 



 

ACORD 
 

 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, els 
plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que s’incorporen 
respectivament com a Annex 1 i Annex 2 per a la contractació del subministrament 
d’energia elèctrica de producció 100 % d’energies renovables, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms i societats municipals que en 
formen part.  
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb l’article 156 de la LCSP, per un període de dos (2) anys, 
prorrogable un (1) any més, i amb un pressupost base de licitació anual de 
2.230.223,95 €, IVA i impost d’electricitat inclosos. 
 
TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de juliol de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents 
partides pressupostàries i distribuïdes de la següent manera durant la vigència del 
contracte: 
 

 
 
L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació d’un expedient de 
modificació de crèdits que disposi l’existència de crèdit suficient i adequat per la 
realització de la despesa. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i el Diari Oficial 
de la Unió Europea. 
 



 

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que 
el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà 
de 30 dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil 
del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 

  
 
 
35. Secretaria General . Contractació i Patrimoni 

Número : 140/2021/eCONT 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE LES LLICÈNCIES OFFICE 365 DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, OAPLVB, VNG APARCAMENTS I AISSA 

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

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, els plecs de clàusules tècniques i 
administratives particulars que s’incorporen respectivament com a Annex 1 i Annex 



 

2 per a la contractació del subministrament de les llicències Office 365 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’OAPLVB, VNG Aparcaments i AISSA. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, per un 
període de d’1 any, prorrogable un (1) any més, i amb un pressupost base de 
licitació anual de 54.984,00 €, més 11.564,64 € corresponents al 21% d’IVA, que 
fan un total de 66.530,64 € (seixata-sis mil cinc-cents trenta euros amb seixanta-
quatre cèntims d’euro), distribuïts de la manera següent: 
 

- Lot 1: subministrament de les llicències Office 365 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’OAPLVB i VNG Aparcaments:  

 
el pressupost base de licitació del lot 1 és de 41.196€ anuals més 8.651,16€ 
corresponents al 21% d’iva, que fan un total de 49.847,16€ (quaranta-nou mil vuit-
cents quaranta-set euros amb setze cèntims d’euro). 
El pressupost s’ha calculat per preus unitaris en atenció als preus de mercat i al 
nombre orientatiu de llicències a subministrar per aquest lot. Els preus unitaris 
sense IVA de cada llicència i la previsió de llicències necessàries són: 
 

 
 
 
- Lot 2: subministrament de llicències Office 365  d´AISSA: 
 
el pressupost base de licitació del lot 2 és de 13.788€ anuals més 2.895,48€ 
corresponents al 21% d’iva, que fan un total de 16.683,48€ (setze mil sis-cents 
vuitanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims d’euro). 



 

 
El pressupost base de licitació s’ha calculat per preus unitaris en atenció als preus 
de mercat i al nombre orientatiu de llicències a subministrar per aquest lot durant la 
durada del contracte. Els preus unitaris i el nombre de llicències estimades són: 
 

 
 
El nombre de llicències és orientatiu. El pressupost base de licitació no suposa una 
obligació de despesa per part de l’Ajuntament, de manera que el preu abonat al 
contractista variarà en funció del nombre de llicències efectivament subministrades 
durant la durada del contracte.  
 
TERCER. En previsió que l’inici del contracte sigui el més de juny de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 
Lot 1: 
 

- 21.9204.21602: Manteniment programari i sistemes: 41.196,00 €, més 
8.651,16 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 49.847,16 €,  
distribuïts de la següent manera: 
Any 2021: 24.031,00 €, més 5.046,51 € d’IVA, fan un total  de 29.077,51 €. 
Any 2022: 17.165,00 €, més 3.604,65 € d’IVA, fan un total de 20.769,65 €. 

 
Lot 2: 
 

- 21.2317.2279907: Contractes de manteniment: 13.788,00 €, més 2.895,48 € 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 16.683,48 €,  distribuïts de la 
següent manera: 
Any 2021: 8.043,00 €, més 1.689,03 €, fan un total de 9.732,03 €. 
Any 2022: 5.745,00 €, més 1.206,45 €, fan un total de 6.951,45 €. 

 



 

Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest 
es finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que 
el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà 
de 30 dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil 
del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 

Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.39 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


