
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 29 D’OCTUBRE DE 2019 
 
 
Acta núm. 34 
 
Assistents: 

OLGA ARNAU SANABRA 
JORDI MEDINA ALSINA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
MARTA JOFRA SORA 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI ACCIDENTAL 
 TOMAS BONILLA NUÑEZ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteixen a la mateixa reunió ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i MARIA 
MERCÈ MATEO I OLIVARES (Regidora ERC),  d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 

La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 22 D’OCTUBRE DE 2019. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre 
de 2019.”. 
 
2. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR LA PRÒRROGA DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS I 
ALTRES AUS URBANES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
000009/2017-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa GESTIÓ 
DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, SL, NIF B-65451759,  del servei de control de la 
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població de coloms i altres aus urbanes de Vilanova i la Geltrú, pel període de l’any 
2020, per un import anual de 13.500,00 € de base imposable i 2.835,00 € corresponent 
a un 21% d’IVA, que fan un total de 16.335,00 € (SETZE MIL TRES-CENTS TRENTA-
CINC EUROS). 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1724.2279901 del pressupost vigent i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització de la pròrroga del contracte. 

L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER.  Notificar aquest acord  a l’empresa GESTIÓ DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, 
SL  i publicar al Registre Públic de Contractes. 
 
QUART.  Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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. 
 
SETÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
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3. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’AUXILIAR DE RECEPCIÓ I D'ATENCIÓ 
DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE LA CASA CONSISTORIAL I DE LA 
CASA OLIVELLA, I DEL SERVEI DE CONSERGE-RECEPCIONISTA 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000036/2019-CONT. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació de serveis d’auxiliar de 
Recepció i d'atenció de la centraleta telefònica de la Casa Consistorial i de la Casa 
Olivella, i del servei de conserge-recepcionista d'instal·lacions esportives de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, 
per un període d’UN ANY, amb un pressupost base de licitació 171.988,67€, més 
36.117,62 € d’IVA al 21%, que fan un total de 208.106,29 €.   
 
El desglossament del pressupost base de licitació total abans indicat per lots és el   
següent: 

 

Lot Concepte 

Total 

hores 

anuals 

(màxim 

estimat) Preu/hora Total sense IVA 

Total IVA 

inclòs 

Lot 1. Serveis 

Generals 

Hora laborable 6698 

           

13,78 €       92.298,44 €  

       

111.681,11 €  

Hora nocturna 137 

           

20,67 €          2.831,79 €  

            

3.426,47 €  

Hora 

diumenges/festius 197 

           

24,12 €          4.751,64 €  

            

5.749,48 €  

Lot 1. Can 

Pahissa 

Hora laborable 150 

           

13,78 €          2.067,00 €  

            

2.501,07 €  

Hora 

diumenges/festius 50 

           

24,12 €          1.206,00 €  

            

1.459,26 €  

Total Lot 1          103.154,87 €  

       

124.817,39 €  

Lot 2. 

Equipaments 

esportius 

Hora en cap de 

setmana 5670 

           

12,14 €       68.833,80 €  

          

83.288,90 €  
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Total Lot 2            68.833,80 €  

          

83.288,90 €  

Total general    171.988,67 €  

       

208.106,29 €  

 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les partides  del pressupost vigent següents: 
 
 

Lot Aplicació pressupostària 2019 2020 

Lot 1. Serveis 

Generals 

02.9200.2279907 (Recepció portes 

Ajuntament) 
10.071,42 €  

 

110.785,64 €  

Lot 1. Medi Ambient 

(Can Pahissa) 
42.1722.2279900 (Acció Medi Ambient)       330,03 €     3.630,30 €  

Lot 2. Equipaments 

esportius 

33.3420.2279900 (Gestió i 

manteniment instal·lacions esportives) 
      6.940,74 €     76.348,16 €  

    

 
Per a l’anualitat 2020 restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost municipal corresponent per atendre el seu pagament, 
de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
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resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
4. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’UN VÍDEO DE MOTIUS 
NADALENCS PER PROJECTAR A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000035/2019-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat sumari, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei consistent en la realització d’un vídeo 
de motius nadalencs i propis de la cultura tradicional de Vilanova i la Geltrú, per projectar 
a la façana de l’Ajuntament, 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159.6 
de la LCSP, amb un pressupost base de licitació de 15.000,00€, més 3.150,00€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 18.150,00€, i un termini de lliurament 
de quatre mesos.  
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria  03 9201 2260200 Publicitat i difusió activitats 
municipals del pressupost vigent. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 

5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA 
PLATJA RIBES ROGES, EL DIA 20 D’AGOST DE 2017.  IMPORT: 2840 
EUROS. NÚM. EXP. 000161/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART.  Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
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6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3434 JZM AL 
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, 56, EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 
2018.  IMPORT: 287.14 EUROS.  NÚM. EXP. 00002/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
EUROPCAR IB, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per import de 287,14€. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
-silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà del dia 
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.“.  
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PL. 
EDUARD TOLDRÀ, 103, EL DIA 14 D’ABRIL DE 2018.  IMPORT: 
2862.24. NÚM.  EXP. 000076/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada senyora M. I. P., en representació del senyor amb DNI XXXXXX contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
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8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 8258 JWM A 
L’AVINGUDA ROCACRESPA, 18,  EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 
2018.  IMPORT: 384.38 EUROS.  NÚM. EXP. 000152/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE B8460 KT AL 
CARRER MOLÍ DE VENT AMB CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 20 
D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT: 1228.63 EUROS. NÚM.  EXP. 000194/2018-
REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
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10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA RAMBLA PEP 
VENTURA, EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2016.  IMPORT 2100.45 
EUROS. NÚM. EXP. 000028/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Estimar parcialment la reclamació patrimonial i declarar la procedència de la 
indemnització a la senyora amb DNI XXXXXX, en la quantitat de DOS MIL  CENT 
EUROS, AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO  (2.100.45 €) pels danys soferts. 
 
D’aquests, SET-CENTS EUROS (700 euros) aniran a càrrec de la 
partida  07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament, i la resta, 
a càrrec de l’asseguradora ZURICH INSURANCE PLC. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de Tresoreria 
i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART.  Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA SEVA BICICLETA, EL 
DIA 10 DE MAIG DE 2018.  IMPORT 164.88 EUROS. NÚM.  EXP. 000092/2018-
REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Esstimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
-silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà del dia 
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents”. 
  
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER SANT JOAN, 37, EL DIA 6 DE JULIOL DE 
2019.  IMPORT: SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000117/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
-silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà del dia 
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
13. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/32. NÚM. EXP. 106/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/32 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/32 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
EDUCACIÓ - IMET 

 
14. APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 

“MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, 
ANY 2018”, CONCEDIDA A L’INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I 
RAFECAS. NÚM. EXP. 560/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Incoar procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS AMB CIF Q5855362-I, essent la 
quantitat a retornar per part del centre de 667,58€ més els interessos de demora que 
procedeixin. 
 
SEGON. Compensar l’import no justificat de la subvenció, segons el següent detall: 
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Import que no poden 
justificar 

Import pendent de cobrament 
(20%) i al qual renuncien 

Import que retornen 

667,58€ 621,91€ 
 

D’aquesta quantitat correspon: 
. 20% Serveis Socials = 165,84€ 
. 20% IMET                 = 456,07€ 

45,67€ 

 
L’INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS efectuarà el retorn de 45,67€ al 
número de compte bancari ES93-0081-0050-1100-0125-2935 de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET). 
 
TERCER. 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. 
 
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.”. 
 
15. APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 

“MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, 
ANY 2018”, CONCEDIDA A L’ESCOLA ÍTACA. NÚM. EXP. 600/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’ESCOLA ÍTACA AMB CIF Q08001393-J, essent la quantitat a retornar a aquest 
Ajuntament de 1.147,78€ més els interessos de demora que procedeixin. 
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SEGON. Compensar l’import no justificat de la subvenció, segons el següent detall: 
 
 
 

Import que no poden 
justificar 

Import pendent de cobrament 
(20%) i al qual renuncien 

Import que retornen 

1.147,78€ 841,21€ 
 

D’aquesta quantitat correspon: 
.20% Serveis Socials =234,03€ 
.20% IMET                 = 607,18€ 

306,57€ 

 
 
 
 
L’ESCOLA ÍTACA efectuarà el retorn de 306,57€ al número de compte bancari ES93-
0081-0050-1100-0125-2935 de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 
 
TERCER. 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. 
 
QUART.- Peu de recursos. 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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16. APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
“MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’IMET, 
ANY 2018”, CONCEDIDA A L’ESCOLA ÍTACA. NÚM. EXP. 601/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’ESCOLA ÍTACA AMB CIF Q08001393-J, essent la quantitat a retornar a la Regidoria 
d’Educació-IMET de 857,02€ més els interessos de demora que procedeixin. 
 
SEGON. Compensar l’import no justificat de la subvenció 2018 (857,02€) amb l’import 
pendent de pagament a l’entitat, essent així el reintegrament final per un import de 
174,98€, a la partida 320.481.01 del pressupost ordinari de despeses de l’IMET.  
 

Total subvenció 
concedida 

Import no 
justificat 

Import pendent de  
cobrament (40%) 

Import  
a revocar 

Import final pendent a 
pagar al centre 

2.580€ 857,02€ 1032,00€ 857,02€ 174,98€ 
 
TERCER. 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. 
 
QUART.- Peu de recursos. 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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17. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MODALITAT AJUTS A 
L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS,  ANY 2019 NÚM. EXP.: 
608/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics 
d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova 
i la Geltrú, modalitat Ajuts a l’Escolaritat, Igualtat d’Oportunitats, en el marc de les 
Bases reguladores aprovades pel Ple del dia 11 de juny de 2018 i publicades al BOPB 
del dia 20 de juliol de 2018. 
 
SEGON.-  L’import màxim destinat a la concessió de subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de 152.000 €, dels quals: 
 
- 112.000,00 € aniran a càrrec de la partida 320.481.01 del vigent pressupost ordinari 

de despeses de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú (IMET). 

- 40.000,00 € aniran a càrrec de la partida 35.2311.48002 de la regidoria de Serveis 
Socials del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  

 
TERCER.-Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
QUART.-  La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció serà inclosa en un 
fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà tractada amb la 
finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
18. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS 

CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MODALITAT DESPLAÇAMENTS 
DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL PAE 
(PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O PROPOSADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’IMET, ANY 2019.                                
NÚM. EXP.:609/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.-  Aprovar la convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics 
d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova 
i la Geltrú, modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades 
dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en el marc de les Bases 
reguladores aprovades pel Ple del dia 11 de juny de 2018 i publicades al BOPB del dia 
20 de juliol de 2018. 
 
SEGON.-  L’import màxim destinat a la concessió de subvencions previstes en 
aquesta convocatòria és de 8.000 € a càrrec de la partida 320.481.01 del vigent 
pressupost ordinari de despeses de l’IMET  
 
TERCER.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
QUART.-  La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció serà inclosa en 
un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà tractada amb 
la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat 
i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
CINQUÈ.- Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
19. ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA, CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
11023/19 PER AL SOSTENIMENT DEL  SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PER AL CURS 2017-2018. NÚM. EXP.: 000014/2019-EDT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 97.019,86.- € (NORANTA-SET 
MIL DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a la subvenció destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018 (exp. 2019/7933). 
 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització dels següents serveis, 
objecte de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona. 
 

RECURS Actuació TIPUS DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

SOSTENIMENT DEL 
SERVEI DE L'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
PER AL CURS  
2017-2018 

GARANTIR LA 
CONTINUÏTAT DE LES 
LLARS D’INFANTS 
MUNICIPALS 

Ajut 
econòmic 

97.019,86.- 
euros 

 
TERCER.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els 
següents termes:  
 
a) OBJECTE: Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat 
dels serveis i el d’afavorir l'accés als centres i serveis educatius municipals del primer 
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cicle d'educació infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions 
d’igualtat d'oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
 
b) BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments 
i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 
300.000 habitants, que siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar 
creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent. 
 
c) PERÍODE D’EXECUCIÓ: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta 
convocatòria s’han de destinar a finançar les despeses d’actuacions compreses entre 
l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018. 
 
d) JUSTIFICACIÓ: El termini per a la justificació de les subvencions serà del l’1 d’octubre 
de 2019 al 15 de novembre de 2019. 
 
e) BASES REGULADORES: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord. 
 
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 recepció d’aquesta 
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 d’aquesta notificació. 
 
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, a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
20. APROVAR EL PLA FUNCIONAL PER AL NOU EQUIPAMENT JUVENIL DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ.  NÚM. EXP. 933/2019/EAJT 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

“Primer.    Aprovar el Pla Funcional per al nou equipament juvenil que es troba a l’annex 
d’aquesta proposta. 

Segon.   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.”. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE CIUTAT 

 
21. PROMOCIÓ ECONÒMICA. ESTABLIR DOS DIES ADDICIONALS 

D’OBERTURA PER ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGE I 
DIES FESTIUS CALENDARI 2020. NÚM.EXP. 57/2019/EDES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Establir, d’acord amb l’art. 36.2.c) de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, i atenent 
l’Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, el dos dies festius addicionals d’obertura 
d’establiments comercials autoritzada per a l’any 2020, al terme de Vilanova i la Geltrú, 
el dies 15 de novembre i 27 de desembre de 2020. 
 
SEGON. Comunicar, abans de l’1 de novembre de 2019, aquesta resolució a la 
Direcció General de Comerç, Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat 
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de Catalunya, per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, comunicar-la també a les 
associacions de comerciants de la ciutat i fer-ne difusió en l’espai web de la corporació 
i els mitjans que es considerin. 
 
TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 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.”. 
 

 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MOBILITAT I PROJECTES I OBRES ESPAI URBÀ 
 
22. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NUMERO 3 A 

FAVOR DE CONSTRUCTORA CORAMAR,SL, PER OBRES  DE“REFORMA, 
ADEQUACIÓ I ACTIVITATS DE L’EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER 
SANT SEBASTIÀ  NUM. 11 “EL TOC” . NÚM. EXP. 25/2019/EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3  corresponent a treballs efectuats el mes 
d’agost de 2019, a favor de l’ empresa CONSTRUCTORA CORAMAR,SL amb NIF B 
58083999 per les obres del projecte «Reforma, adequació i activitats de l’edifici municipal 
situat al carrer Sant Sebastià número 11 “El Toc“» corresponent a la factura nº 
FV19/00121, per import de quinze mil nou-cents quaranta-dos euros amb noranta-cinc 
cèntims 15.942,95€ ( 13.942,95€ més  2.766,96€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu quant a 3.128,55 € amb càrrec a la partida 
09,3278,2269902  i quant a 12.814,40 € amb càrrec a la partida  09.3278.2269903 del 
vigent pressupost de 2019.   
 
Tercer.- Peu de recurs. 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 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.”  
 
URBANISME I HABITATGE 
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER TERRENYS I 
ESTATGES, SLU, PER A  INSTAL·LAR GRUA TORRE  A RBLA. JOSEP ANTONI 
VIDAL,   21-25 NÚM. EXP.: 000852/2019-OBR 

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

“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  TERRENYS I 
ESTATGES, SLU, per a  INSTAL·LAR GRUA TORRE, a RBLA. JOSEP ANTONI 
VIDAL,   21-25, (Exp.000852/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars 
i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució 
de l’AESA que s’incorpora en el present acord:   
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2. Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació: 

i.Certificat final d’instal·lació signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional. 

ii.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 27 de juny, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre però obres o 
altres aplicacions” 

4. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent per al període de transcurs de l’obra. 

5. L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’obtenció de la corresponent 
llicència d’ocupació de via pública.  

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. 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 
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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.”. 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
RECURSOS HUMANS 
 
24. APROVAR LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PRIVADA 

DE LA TREBALLADORA E. F. G.. NÚM. EXP. 482/2019/ERH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“De conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat a la 
Sra. E. F. G., amb l’activitat privada de dibuixant i il·lustradora per compte propi. 
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En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
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.”. 
 
 
 
25. PRECS I PREGUNTES 

 
“-”. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Tomás Bonilla Núñez 
 


