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A Vilanova i la Geltrú, a la Videoconferència Teams en 1ª convocatòria. Presideix la sessió 
la Sra. Olga Arnau Sanabra.  

 

ASSISTENTS 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra 
Grup Municipal d’ERC Alcaldessa 
 
Sra. Marta Jofra Sora 
Grup municipal de la CUP 
Segona tinència d'Alcaldia. Regidora d'Espai públic i Medi ambient 
 
Sr. Enric Garriga Ubia   
Grup Municipal de la CUP 
Regidor  de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i 
solidària 

 
Sra. M Blanca Alba Pujol   
Grup Municipal JxC 
Primera tinència d'Alcaldia. Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i 
Gent gran 
 
Sr. Antoni Palacios Asensio   
Grup Municipal JxC 
Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà 
 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet  
Grup Municipal ERC 
Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme 
 
Sr. Jordi Medina Alsina     
Grup Municipal d’ERC 
Portaveu del govern. Tercera tinència d'Alcaldia.  
Regidor de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Patrimoni 
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Sr. Isidre Marti Sarda  
Secretari General 
 
Sr. Cesar Rodriguez Sola  
Interventor Municipal 
 
 
Excusa la seva absència :  
 
Sra. Adelaida Moya Taules Grup 
Municipal d’ERC 
Quarta tinència d'Alcaldia.  
Regidora de Recursos Humans i Cultura 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió: 
 
Sra. Conxi Martínez Sánchez 
Grup municipal d’ERC 
Regidora d'Intervenció i Tresoreria i d'Empresa i Innovació  
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
 Número 6/2021/eJGL 
 
 APROVAR L’ACTA NÚMERO 6 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  

9 DE FEBRER DE 2021 
 
2.   Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
    Número: 9/2019/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA  AL CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 23 D'AGOST DE 2019 

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  

Número: 15/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL VEHICLE 0694 BKN A CAUSA D’UN ARBRE QUE VA CAURE AL CARRER 
ALEXANDRE DE CABANYES, 26, A CAUSA DE L’ESCLAFIT, EL DIA 12 D’AGOST DE 
2019 

 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 129/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL VEHICLE B7906WD A CAUSA D’UN ARBRE A LA PLAÇA DE LA SARDANA, EL DIA 
16 D’OCTUBRE DE 2019 

 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 132/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PATITS AL VEHICLE 0532 DCM, PROVOCATS PEL CAMIÓ DE LA BROSSA, A 
L’OCTUBRE DE 2018 

 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 162/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA EN PATINET AL PASSEIG DE RIBES ROGES, DAVANT DE L’HOTEL 
SOLVI, EL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2020 

 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 163/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3629 HYJ PER L’AIXECAMENT D’UNA TAPA 
DE CLAVEGUERAM AL PASSEIG MARÍTIM A L’ALÇADA DE LA RAMBLA DE LA PAU, 
EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2019 
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 165/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3645 GNS PER L’AIXECAMENT D’UNA TAPA 
DE CLAVEGUERAM A LA RAMBLA SAMÀ, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 

 
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 293/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS A 
L’EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A, PER LA SUSPENSIÓ 
PARCIAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 311/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VIDA I 
INVALIDESA DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES DE VIDA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP. 2018.08, LOT 1)  

  
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 8/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS O ACCIONS ENGLOBADES DINS DEL 
PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA EN SALUT PÚBLICA (PAES) DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ (Núm. Exp. 015/2017-CONT) 

  
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 24/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE CIVISME DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 016/2017-CONT) 

 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 26/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE CIVISME PER 
PROMOURE CONDUCTES CÍVIQUES A L’ESPAI PÚBLIC DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 033/2018-CONT) 
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14. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 41/2021/eSUB. 
 
DENEGAR LA SUBVENCIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES 
EMPRESES A TRAVES DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS DE LES 
ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES (TXAI) 

  
15. Intervenció.  

 Número: 10/2021/eINT. 
 

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

  
16. Recursos Humans.  

 Número: 102/2021/eRH. 
 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GRAU 
MITJÀ DE COMPTABILITAT 

  
17. Llicències i Disciplina.  

Número: 941/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER ANA 
ISABEL ALMAGRO GONZALEZ, PER A REFORMAR I AMBPLIAR L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, AL C. GAVINES, 11 (941/2020/eOBR) 

  
18. Llicències i Disciplina.  

 Número: 1079/2020/eOBR. 
 

APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CARLOS 
ALBERTO HERRER RIU, PER A CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
DE PB+1PP i PISCINA, AL C. XICRANDES, 6 (Exp. 1079/2020/eOBR) 

  
19.  Promoció Ciutat.  

Número: 1/2021/eDES. 
 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
2021, DE L'1 AL 4 D'ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
20. Promoció Ciutat.  

 Número: 104/2021/eAJT. 
 

APROVAR L'APORTACIÓ A L'EXPLOTACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM EN LIQUIDACIÓ, CIF A58008970 
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21. Mercats Municipals.  
 Número: 9/2020/eMER. 

 
APROVAR EL CANVI DE NOM DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA 
NÚM. 65 DEL MERCAT DEL CENTRE 

  
 
22. Acció Social.  

 Número: 743/2020/eAJT. 
 

APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 

 
 
23. Acció Social.  

 Número: 801/2020/eAJT. 
 

DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2021 

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

Número: 1958/2020/eRH. 
 

DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL 
 
 
25.  Acció Social.  

Número: 1959/2020/eRH. 
 

DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL  
  
 
26.  Recursos Humans.  

Número: 99/2021/eAJT. 
 

APROVAR EL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2021 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A REALITZAR EN EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN LA MODALITAT DE SUPORT ALS PLANS 
D’OCUPACIÓ LOCAL 
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Punts entrats per urgència 

 
27. Acció Social 

 Número: 78/2021/eAJT 
 

AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DERIVADA D’UN ENCÀRREC DE GESTIÓ 
VIGENT FET A ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA), PER AL 
PAGAMENT DELS SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA CORRESPONENTS 
ALS MESOS DE GENER A ABRIL DE 2021. 

 
 
28.  Recursos Humans. 

Número: 103/2021/eRH 
 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GRAU 
MITJÀ DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (DONA) 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES   
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint els 
punts de l’ordre del dia 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 

Número 6/2021/eJGL 
 

APROVAR L’ACTA NÚMERO 6 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  9 
DE FEBRER DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 

 
 

2. Secretaria General. Assesoria Jurídica.  
Número: 9/2019/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 23 D'AGOST DE 2019 
 
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 38406917-E, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de 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.” 
 
Podeu copiar l'enllaç tantes vegades com documents es vol afegir. 
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3. Secretaria General. Assesoria Jurídica.  
Número: 15/2019/eSJ. 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL VEHICLE 0694 BKN A CAUSA D’UN ARBRE QUE VA CAURE AL CARRER 
ALEXANDRE DE CABANYES, 26, A CAUSA DE L’ESCLAFIT, EL DIA 12 D’AGOST DE 
2019 
 
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. CPO, en representació del senyor amb DNI 38502624 A i de MAPFRE, contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de 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. Assesoria Jurídica.  
Número: 129/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL VEHICLE B7906WD A CAUSA D’UN ARBRE A LA PLAÇA DE LA SARDANA, EL DIA 
16 D’OCTUBRE DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
  
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per l’advocat 
SR. PPT, en representació de LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de 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. Assesoria Jurídica.  
Número: 132/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PATITS AL VEHICLE 0532 DCM, PROVOCATS PEL CAMIÓ DE LA BROSSA, A 
L’OCTUBRE DE 2018 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
  
 
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI 52157907 W, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

 

Secretaria General 

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
   
 
 
6. Secretaria General. Assesoria Jurídica.  
Número: 162/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA EN PATINET AL PASSEIG DE RIBES ROGES, DAVANT DE L’HOTEL 
SOLVI, EL DIA 11 DE SETEMBRE 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 NIF Y6323404 M, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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7. Secretaria General. Assesoria Jurídica.  
Número: 163/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3629 HYJ PER L’AIXECAMENT D’UNA TAPA 
DE CLAVEGUERAM AL PASSEIG MARÍTIM A L’ALÇADA DE LA RAMBLA DE LA PAU, EL 
DIA 14 DE NOVEMBRE  DE 2019 
 
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. CPO, en representació del senyor amb DNI 40843178 V, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 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. Assesoria Jurídica.  
Número: 165/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3645 GNS PER L’AIXECAMENT D’UNA TAPA 
DE CLAVEGUERAM A LA RAMBLA SAMÀ, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 



 

 

Secretaria General 

 
ACORD 

  
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI 477110617 N, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
   
 
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 293/2020/eCONT. 

ACORDAR L’ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS A 
L’EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A, PER LA SUSPENSIÓ 
PARCIAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.- Aprovar la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per la suspensió 
parcial del contracte de serveis de neteja de les dependències, edificis i equipaments 
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per import de 185.707,95€. 
  
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació del pagament a SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A, empresa contractista, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2270000 (Neteja edificis), del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest Acord als interessats.  
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QUART.- Publicar aquest Acord al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos:  
  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.  
  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
  
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.   
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 311/2020/eCONT. 

APROVAR LA PÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VIDA I 
INVALIDESA DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES DE VIDA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS  DE  
CATALUNYA (EXP. 2018.08, LOT 1)  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’acord marc de 
l’ACM, del servei d’assegurança de vida i invalidesa dels càrrecs electes de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, mitjançant contracte basat en l’acord marc, dels servei 
d’assegurances de vida amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya (expedient 
2018.08): 
 

-  Lot 1. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, SAU de Seguros y Reaseguros, per 
un import de 7.505,52 euros, exempts d’IVA, i amb vigència des del primer de maig 
del 2021 al 30 d’abril de 2022. 

 
SEGON.- Deixar sense efecte les autoritzacions i disposicions de la despesa 
220200002604 i referència 22020001141 pels imports 7.505,52€ (2021), 7.505,52€ (2022) 
i 7.505,52€ (2023), aprovades en la sessió de 21 d’abril de 2020 de la Junta de Govern 
Local. 
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TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 7.505,52 euros, 
exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de la 
continuadora l'aplicació pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general el 
pressupost de 2020, i que d’acord amb la resolució de la Junta de Govern Local de data 21 
de juliol de 2020 es farà contra les factures emeses amb aquest contingut per la corredoria 
d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), 
amb NIF B58265240. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per 
e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius.  
 
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. 
 
 
    
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 8/2021/eCONT. 
 

APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS O ACCIONS ENGLOBADES DINS DEL 
PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA EN SALUT PÚBLICA (PAES) DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (Núm. exp. 015/2017-CONT) 
 

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

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el LOT 1 del contracte del servei per 
al desenvolupament de tallers o accions englobades dins del programa d’animació 
educativa en salut pública (PAES) de Vilanova i la Geltrú, amb ATRA ASSOCIACIÓ, amb 
NIF G58219874, per un període d’un any, per un import anual de 5.775,66,-€ (CINC MIL 
SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO) (exempts 
d’IVA). 
 
La despesa prevista per al 2021, tenint en compte que la pròrroga del contracte serà a partir 
de l’1 de març, serà de 4.813,05€ (QUATRE VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista per al 2022, serà de 962,61€ (NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 34.3112.2269900 Promoció de la salut del pressupost 
2021 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a 
la finalització de la pròrroga.  
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 la pròrroga a ATRA ASSOCIACIÓ i publicar la pròrroga del contracte 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. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 24/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE CIVISME DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 016/2017-CONT) 
  
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 del servei de 
sensibilització a la ciutadania mitjançant agents de civisme al municipi  de Vilanova i la 
Geltrú, amb l’empresa ACTUA, SCCL, NIF F61826053, per un període d’un any més,  per 
un import anual de 47.498,-€ (QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT 
EUROS  (exempts d’IVA). 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2269901 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 
de contracte. 

La despesa prevista per l’any 2021 (a partir de l’1 de maig i fins el 31 de desembre) serà de 
31.665,33,-€ (TRENTA-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
TRES CÈNTIMS D’EURO). 

La despesa prevista per l’any 2022 (fins el 30 d’abril) serà de 15.832,67.-€ (QUINZE MIL 
VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO). 

L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, es 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 

TERCER.  Notificar aquest acord  a l’empresa ACTUA, SCCL i publicar al Registre Públic 
de Contractes. 

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

CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 26/2021/eCONT. 

APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE CIVISME PER 
PROMOURE CONDUCTES CÍVIQUES A L’ESPAI PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ (Núm. exp. 033/2018-CONT) 
  
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 del servei de 
sensibilització a la ciutadania mitjançant agents de civisme per promoure conductes 
cíviques a l’espai públic del municipi  de Vilanova i la Geltrú, amb l’empresa ACTUA, SCCL, 
NIF F61826053, per un període d’un any,  per un import anual de 29.068,23,€ (VINT-I-NOU 
MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS D’EURO) (exempts d’IVA). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279901 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 de contracte. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 (a partir de l’1 de maig i fins el 31 de desembre) serà 
de 19.378,82,-€ (DINOU MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista per l’any 2022 (fins el 30 d’abril) serà de 9.689,41.-€ (NOU MIL SIS-
CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIM D’EURO). 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, es 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER.  Notificar aquest acord  a l’empresa ACTUA, SCCL i publicar al Registre Públic 
de Contractes. 
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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. 
   
 
 
 
14. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 41/2021/eSUB. 
 

DENEGAR LA SUBVENCIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES 
EMPRESES A TRAVES DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS DE LES 
ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES (TXAI) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER: Denegar la sol·licitud de subvenció de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels 
controls de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, presentada per 
PILAR GARCIA FUERTES, amb NIF 36968335K, en representació de FUNDACION DE 
LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES, amb NIF G78043700M. 
 
 
SEGON: Notificar el present acord als interessats. 
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TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
15. Intervenció.  
Número: 10/2021/eINT. 

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

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

ACORD 
 

PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/38. 
 

Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N.  
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

01 F/2020/72 
75 

28/12/202 
0 

20089962 52,02 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES 
CORPORATE,  
S.L. 

01 F/2020/75 
41 

14/12/202 
0 

02 150,61 79290582Z JOSEP MESIA 
NIN 

01 F/2020/74 
97 

31/12/202 
0 

3/20 250,00 48022946G NEUS LLORENS 
DOMINGO 

01 F/2020/73 
99 

30/12/202 
0 

20- 5878 2.564,09 46321482B JOAN RAICH 
JOVE 

01 F/2021/27 
0 

13/01/202 
1 

1 10 3.073,40 B66898610 AGP ATELIER 
1913 SL 

01 Total    6.090,12   
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02 F/2021/60 05/01/202 
1 

7110396033 6,66 A79206223 LYRECO  
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2021/63 05/01/202 
1 

7110396038 9,99 A79206223 LYRECO  
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2020/43 
79 

21/08/202 
0 

2001736 36,66 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2021/59 05/01/202 
1 

7110396035 49,20 A79206223 LYRECO  
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2020/47 
35 

09/09/202 
0 

2001939 65,76 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2020/75 
46 

31/12/202 
0 

FV2012/00255 307,81 A58673849 ENDUTEX 
BARCELONA 

02 F/2020/70 
24 

17/12/202 
0 

20SM1807/10009 
28 

419,10 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 F/2020/71 
97 

22/12/202 
0 

2012256 826,67 B43825199 OFIGRAFIC  
SERVEIS PER  
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2020/72 
24 

23/12/202 
0 

1 1201200160 1.355,76 B65873937 NOVELEC 
GARPE, S.L. 

02 F/2020/75 
47 

31/12/202 
0 

FV2012/00304 1.370,92 A58673849 ENDUTEX 
BARCELONA 

02 F/2020/72 
59 

24/12/202 
0 

22034552 1.617,54 B58507575 EXTINTORES  
SANT ADRIA, 
S.L. 

02 F/2020/71 
89 

22/12/202 
0 

Emit- 2006006 2.018,00 B23554553 BERKI-CLEAN, 
SLU 

02 F/2020/73 
09 

29/12/202 
0 

2020 502 2.315,94 B61558078 ELECTRICITAT 
J.C. VILANOVA,  
S.L. 

02 F/2020/70 
59 

17/12/202 
0 

FR 796550 6.316,20 A08194425 CONSORCIO  
MAYORISTA, SA  
- CONMASA 

02 F/2020/66 
61 

03/12/202 
0 

MA2020 301 7.213,05 B60206703 INSTAL.LACION 
S REQUEJO,  
S.L. 

02 Total    23.929,26   

05 F/2020/75 
65 

29/12/202 
0 

FA2001838 21,32 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

05 F/2020/72 
99 

28/12/202 
0 

216 1.064,80 B66235755 BORRELL  
BERNADET, S.L. 

05 F/2020/75 
55 

12/11/202 
0 

1110001019 2.629,94 A63732390 MARINA FAR 
VILANOVA 

05 Total    3.716,06   

07 F/2020/67 
77 

10/12/202 
0 

28/20 484,00 37286007V XAVIER  
CAMPILLO  
BESSES 

07 F/2020/75 
21 

31/12/202 
0 

25/20 484,00 47630735N MARIANO  
LOPEZ  
ALFONSO 

07 Total    968,00   
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10 F/2020/28 
14 

28/05/202 
0 

17517 6,07 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/44 
10 

24/08/202 
0 

18703 76,12 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/49 
00 

15/09/202 
0 

18994 76,12 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/56 
26 

21/10/202 
0 

19779 76,12 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/63 
62 

24/11/202 
0 

20363 76,12 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/70 
72 

17/12/202 
0 

20872 76,12 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/23 
70 

28/04/202 
0 

17042 115,92 U66332040 UTE RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES DE  
CATALUNYA,  
S.L. 

10 F/2020/63 
20 

23/11/202 
0 

2002565 143,99 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

10 F/2020/73 
79 

29/12/202 
0 

14-2020 181,50 46815139L FRANCISCO  
JOSE LOPEZ  
BERNAD 

10 F/2020/32 
61 

16/06/202 
0 

A/20200004429 218,40 S5800004C EADOP  
GENERALITAT  
DE CATALUNYA 

10 F/2020/60 
74 

10/11/202 
0 

40 389,62 43699570F VERONICA 
SOTO VILLA 

10 F/2020/64 
79 

25/11/202 
0 

BPCC20/0090 508,20 B67030908 BP  
COWORKING &  
CONSULTING  
SL 

10 F/2020/66 
17 

02/12/202 
0 

A/14570 600,00 G62632591 UNIO DE  
TREBALLADOR 
S AUTONOMS  
DE CATALUNYA 
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10 F/2020/64 
12 

26/11/202 
0 

200779 605,00 Q0801572I EPEL NEAPOLIS 

10 F/2020/61 
05 

13/11/202 
0 

2020 13 726,00 B01676733 LTC LAB SL 

10 F/2020/64 
11 

26/11/202 
0 

200778 1.613,32 Q0801572I EPEL NEAPOLIS 

10 F/2020/74 
21 

31/12/202 
0 

2013292 1.670,89 B43825199 OFIGRAFIC  
SERVEIS PER  
L'OFICINA, S.L. 

10 F/2020/71 
40 

21/12/202 
0 

FAC20- 20724 2.044,90 B59053041 GESTINGRAL,  
S.L. 

10 F/2020/71 
76 

22/12/202 
0 

2020 49 2.044,90 36567794 
W 

NEUS VISO 
JIMENEZ 

10 F/2021/47 
6 

19/01/202 
1 

A/190 2.480,50 B64663123 ALFARO  
ALUMINIO  
SOLDADO, SLL 

10 Total    13.729,81   

22 F/2020/47 
70 

14/09/202 
0 

A/20200007570 218,40 S5800004C EADOP  
GENERALITAT  
DE CATALUNYA 

22 Total    218,40   

31 F/2021/44 
6 

18/01/202 
1 

109/2020 217,80 B66069014 ARC GESTIO 
CULTURAL SL 

31 F/2021/49 
1 

21/01/202 
1 

FAC20 00000824 302,50 38065433L MIGUEL  
SALVADOR  
MESTRE 

31 F/2020/73 
46 

29/12/202 
0 

1200458806 389,87 G28029643 SOCIEDAD  
GENERAL DE  
AUTORES Y  
EDITORES 

31 F/2020/75 
86 

31/12/202 
0 

2420100218 836,00 B66101353 SOFIN 2013, SL 

31 F/2020/71 
88 

22/12/202 
0 

2020 489 1.013,98 B61558078 ELECTRICITAT 
J.C. VILANOVA,  
S.L. 

31 Total    2.760,15   

35 F/2020/23 
88 

30/04/202 
0 

A 2020/A/5558 1.410,22 G60729084 ASSISTENCIA I  
GESTIO  
INTEGRAL 

35 F/2020/29 
24 

02/06/202 
0 

A 2020/A/5622 1.410,22 G60729084 ASSISTENCIA I  
GESTIO  
INTEGRAL 

35 Total    2.820,44   

41 F/2021/55 04/01/202 
1 

20205243 2.642,71 B61904520 TELEMATIC  
SOLUCIONS 
INFORMATIQUE 
S, S.L. 

41 F/2021/20 
8 

09/01/202 
1 

2020-31 4.719,00 A08959678 INGENIEROS  
ASOCIADOS  
S.A. 

41 F/2021/26 
8 

13/01/202 
1 

F 20082 6.370,65 B63403810 ENGINYERIA I  
MEDI AMBIENT 
DE BADALONA,  
S.L. 
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41 F/2021/26 
9 

13/01/202 
1 

F 20083 7.078,50 B63403810 ENGINYERIA I  
MEDI AMBIENT 
DE BADALONA,  
S.L. 

41 F/2020/72 
28 

23/12/202 
0 

202000285 7.731,90 B65540684 ACER'S  
GARRAF, SL 

41 Total    28.542,76   

42 F/2020/75 
63 

29/12/202 
0 

FA2001753 13,83 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

42 F/2020/74 
14 

31/12/202 
0 

20SM1807/10008 
73 

29,33 A08350621 SERVICIOS  
ESPECIALES DE  

      LIMPIEZA, S.A. 

42 F/2020/75 
20 

31/12/202 
0 

05112020/ 56,00 E59722751 COMUNITAT DE  
REGANTS DEL  
PANTA DE FOIX 

42 F/2020/75 
37 

31/12/202 
0 

020/19791 125,78 B62553078 SUMINISTROS  
LARI, S.L. -   
BIGMAT 

42 F/2020/75 
16 

30/11/202 
0 

94 157,30 52425177N PAU JOAN  
SOLER  
CUCURELLA 

42 F/2020/75 
54 

20/11/202 
0 

RECC/20-0314 300,00 G28783991 FEDERACION  
ESPAÑOLA DE  
MUNICIPIOS Y  
PROVINCIAS 

42 F/2021/27 
2 

13/01/202 
1 

V-2020/00000019 7.058,05 A63610851 COMPANYIA  
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA  
GELTRU, S.A.M. 

42 Total    7.740,29   

43 F/2020/72 
72 

28/12/202 
0 

20089959 18,13 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES 
CORPORATE,  
S.L. 

43 F/2020/73 
00 

28/12/202 
0 

FC20 FC2002082 148,88 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

43 F/2020/72 
67 

27/12/202 
0 

A/20200011539 218,40 S5800004C EADOP  
GENERALITAT  
DE CATALUNYA 

43 F/2021/45 
8 

19/01/202 
1 

1 000341 1.074,48 B37414653 CUPOSOL, S.L. 

43 Total    1.459,89   

52 F/2020/75 
60 

29/12/202 
0 

FA2001750 29,62 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/75 
59 

29/12/202 
0 

FA2001749 42,25 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/75 
68 

29/12/202 
0 

FA2001498 44,06 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/75 
70 

29/12/202 
0 

FA2001552 59,24 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/75 
72 

29/12/202 
0 

FA2001679 148,01 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 
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 62 0    VILANOVA, S.L. 

54 F/2020/75 
61 

29/12/202 
0 

FA2001751 302,43 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

54 Total    425,99   

MULTIAPLICACI 
Ó 

F/2021/57 05/01/202 
1 

7110396034 156,48 A79206223 LYRECO  
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICACI 
Ó 

F/2020/75 
67 

29/12/202 
0 

FA2001401 333,48 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

MULTIAPLICACI 
Ó 

F/2020/67 
32 

07/12/202 
0 

G2020020348 361,19 Q0840001 
B 

INSTITUT  
CATALA DEL  
SOL 

MULTIAPLICACI 
Ó 

F/2020/74 
00 

30/12/202 
0 

20- 5879 2.000,61 46321482B JOAN RAICH 
JOVE 

MULTIAPLICAC 
IÓ Total 

   2.851,76   

Total general     106.163,6 
4 

  

 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N.  
d'entrada 

Data N. de  
docume 
nt 

Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2020/7413 30/12/2020 Emit- 48 16.535,76 B67624569 9HPROTECTA  
SEGURETAT INT  
SL 

02 Total    16.535,76   

41 F/2021/496 21/01/2021 20052-0 10.587,50 72551319G MANEL RIO  
TORRES 

52 F/2020/43 
59 

21/08/202 
0 

A-2020/00082737 8.089,16 A63610851 COMPANYIA  
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA  
GELTRU, S.A.M. 

52 Total    8.412,34   

53 F/2020/75 
58 

29/12/202 
0 

FA2001748 66,86 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

53 F/2020/75 
71 

29/12/202 
0 

FA2001677 121,34 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

53 F/2020/75 
66 

29/12/202 
0 

FA2001968 131,49 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

53 F/2020/75 
69 

29/12/202 
0 

FA2001551 242,68 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

53 F/2021/23 
8 

12/01/202 
1 

17-2020 1.936,00 46815139L FRANCISCO  
JOSE LOPEZ  
BERNAD 

53 Total    2.498,37   

54 F/2020/75 
57 

04/11/202 
0 

A20 189 24,18 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

54 F/2020/75 
64 

29/12/202 
0 

FA2001837 38,59 B60289451 FUSTES  
VILANOVA, S.L. 

54 F/2020/75 29/12/202 FA2001752 60,79 B60289451 FUSTES  
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41 F/2021/284 14/01/2021 01  
0000036 
0 

10.673,24 B65657124 GENERAL  
FACILITIES, SL 

41 F/2021/161 07/01/2021 7 12.250,16 B62138680 REFORMES I  
REHABILITACION 
S GRUP 3, S.L. 

41 F/2021/227 11/01/2021 F 49344 32.000,88 B08875205 ASCENSORES  
ENINTER, S.L.U. 

41 Total    65.511,78   

54 F/2021/507 21/01/2021 12 22.887,63 J99414583 MATONS Y 
AUSINA, S.C. 

54 Total    22.887,63   

MULTIAPLICACI 
Ó 

F/2020/7113 18/12/2020 2200635 
3 

13.436,61 A59367458 ID GRUP S.A. 

MULTIAPLICAC 
IÓ total 

   13.436,61   

Total general    118.371,78   

 

Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N.  
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

53 F/2021/11 
5 

06/01/202 
1 

A20H07002012000 
001 

188.315,5 
1 

A287606 
92 

VALORIZA  
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTA 
LES, S.A. 

53 Total    188.315,5 
1 

  

MULTIAPLICA 
CIÓ 

F/2021/28 
3 

14/01/202 
1 

01 00000359 57.617,44 B656571 
24 

GENERAL  
FACILITIES, SL 

MULTIAPLICA 
CIÓ total 

   57.617,44   

Total general    245.932,9 
5 

  

 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

Factures inferiors a 10.000€ 106.163,64 € 88 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 118.371,78 € 7 

Factures superiors a 50.000€ 245.932,95 € 2 

TOTAL 470.468,37 € 97 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/38.  
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de 
dites despeses. 
 
QUART: Peu de recurs  
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
 
 
16. Recursos Humans.  
Número: 102/2021/eRH 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
DE COMPTABILITAT 
  
Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia 
 
 
 
17. Llicències i Disciplina.  
Número: 941/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER AIAG, PER A  
REFORMAR I AMBPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, AL C. 
GAVINES, 11 (941/2020/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 AIAG, va sol·licitar llicència 
d’obres per a  REFORMAR I AMBPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PB+1PP, AL C. GAVINES, 11 (941/2020/eOBR). d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), incorporat 

a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  
 

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva del 
referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar, 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            Alçada          Elevació 
                          (msnm)       (m)                 (msnm) 
             
Edificació   5,00          6,35           11,35 

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

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

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

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

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

3. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 
 
Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador ni 
cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 
 
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 
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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. 
 

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

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

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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 
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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. 
 

11. 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. 
 

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

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
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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.” 
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18. Llicències i Disciplina.  
Número: 1079/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CAHR, PER 
A  CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP i PISCINA, AL C. 
XICRANDES, 6 (Exp. 1079/2020/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 CAHR, va sol·licitar llicència 
d’obres per a  CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP i 
PISCIONA, al. C. Xicrandes, 6 (Exp. 1079/2020/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:  
2.  

• 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  67,00 7,12 74,12 

Grua-torre  67,00 20,00 87,00 

M. Auxiliars  67,0 20,00 87,00 

• 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’interessat haurà de comunicar al aeroport Josep Tarradelles 
Barcelona – el Prat l’inici de les obres amb el fi de facilitar al gestor 
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aeroportuari el control i vigilància dels obstacles a l’entorn afectat per 
servituds aeronàutiques i així garantir la seguretat de les operacions aèries. 
 
Per això serà necessari enviar un e-mail a la següent adreça de correu 
electrònic bcndirector@aena.es, fent referencia al present numero 
d’expedient E21-0103. 
 

• 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. 
 

3. L’eficàcia de la llicència restarà sotmesa a l’aportació de l’assumeix de l’arquitecte, de 
l’arquitecte tècnic o aparellador, així com el full del programa de control de qualitat, full 
de coordinador de seguretat i Estudi de seguretat, tot degudament visat pel 
corresponent col·legi professional. 
 

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

5. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançat proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 
 

6. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador ni 
cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 
 

7. 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 de l’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 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 obligat 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 
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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. 

 
8. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que l’edificació 

contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les corresponents xarxes. 
 

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

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 
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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. 

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

19. 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. 

20. 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. 

21. 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 



 

 

Secretaria General 

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.” 
    
19. Promoció Ciutat.  
Número: 1/2021/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
2021, DE L'1 AL 4 D'ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR  la convocatòria pública d’un concurs per disposar d’una parada la 
Mercat d’Artesania de Setmana Santa 2021, en el marc de les Bases reguladores 
aprovades per la Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2020 i publicades al BOPB, 
amb el text següent: 
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CONVOCATÒRIA MERCAT DE SETMANA SANTA 2021 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria amb data 26 de febrer per a 
l’adjudicació de les parades del mercat d’artesania de temporada de Setmana Santa 
d’acord amb les Bases vigents publicades al BOPB amb data 14 de febrer de 2020. 
 
Les característiques bàsiques de les places ofertades són: 
 � Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan 

Baptista Pirelli) � Dies del Mercat: 1, 2, 3 i 4 d’abril de 2021 � Horari: de 10h a 21h. � Nombre de places: 20 
 

Segon la normativa (PLA SECTORIAL DE DESCONFINAMENT PER A RECINTES 
FIRALS I ESPAIS A L’AIRE LLIURE, EN QUÈ ES DUEN A TERME FIRES I FIRES 
MERCAT EN LES CONDICIONS DE L’ETAPA DE REPRESA – PROCICAT 22 de juliol de 
2020) relativa a les distàncies de seguretat (entre 1.5 i 2m) que han de mantenir les parades 
a conseqüència de la Covid-19, i per la falta d’espai a la zona on es realitzarà el mercat, 
s’han de reduir les parades de 20 a 18.  
 � Taxa de la parada: per participar en aquest mercat s’estableix la taxa 

d’Ordenances fiscals núm. 23 apartat E, referent a Mercadets festes i fires, 
vigent. (80 €). 
 

L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució de la Junta de Govern Local. 
 
Termini de presentació de sol·licitud, del 26 de febrer al 12 de març. 
Per poder participar has de fer la teva sol·licitud a través de la web de l’ajuntament (tràmits 
i gestions).  
 � https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/ � https://www.vilanova.cat/comerc/fires_i_trobades 

 
En cas de voler fer-ho presencialment s’ha de trucar a l’ajuntament (93 814 00 00), a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i demanar cita prèvia per portar tota la documentació. 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en les 
Bases: 
 

o Full de sol·licitud 
o Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per 

Hisenda i la Seguretat Social per a la participació al mercat. 
 

o Fitxa adjunta a la sol·licitud (dossier de participació): on s’adjuntarà: 
 

• Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir) 
• Acreditació del Distintiu de producte D’Artesania (D’A) (en cas de tenir) 
• Assegurança de responsabilitat civil (rebut i import assegurat) 
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• I tota aquella informació que serveixi per puntuar. 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació demanada en les Bases. 
En cas que no s’adjunti tota la informació requerida es considerarà incompleta i serà 
automàticament exclosa de la selecció. 
 
No s’acceptarà cap sol·licitud que no hagi estat registrada. 
 
No es farà la tramitació de registres a través de la regidoria, només a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
 
Aquesta convocatòria queda supeditada a les mesures que el Pla Territorial de Protecció 
Civil de Catalunya- PROCICAT estableixi, durant les dates de la celebració d’aquest 
mercat. 
 
SEGON. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en el 
Mercat d’Artesania de Setmana Santa 2021. Les persones interessades podran presentar 
les seves sol·licituds través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o 
presencialment demanant cita prèvia a l’OAC, a partir de l’endemà de la seva publicació al 
BOPB, segons anunci. 
 
TERCER. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART. Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva 
data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
20. Promoció Ciutat.  
Número: 104/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'APORTACIÓ A L'EXPLOTACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ 
INDUSTRIAL VILANOVA, SAM EN LIQUIDACIÓ, CIF A58008970 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. Aprovar l’aportació de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS (164.000,00€) a 
favor de PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM en liquidació, CIF A58008970, per tal 
que aquesta societat municipal pugui fer front als pagaments ineludibles de les obligacions 
que composen el seu passiu del Balanç 2021, d’acord amb el conveni proposat per la 
deutora, aprovat per Sentència dictada l’11 de març del 2016, derivat de la declaració en 
concurs de creditors per Interlocutòria de 10 de desembre de 2013 del que va conèixer el 
Jutjat Mercantil 9 de Barcelona sota el nombre d'actuacions 740/2013. L’aportació es farà 
efectiva en dos terminis: un primer pagament per import de CENT-MIL EUROS (100.000 
€), -segons estava contemplat a la partida pressupostaria 20.9320.44900 “Subvenció a 
l’explotació de PIVSAM” del pressupost 2020-, fins que no entri en vigor el nou pressupost 
2021, i un segon pagament per import de SEIXANTAQUATRE MIL EUROS (64.000 €), i 
que correspon a la totalitat de l’aportació assignada per l’any 2021 quan estigui vigent el 
nou pressupost 2021. Aquesta aportació anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria 
90.9340.87210 Aportacions per compensar pèrdues (PIVSAM) de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
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 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.” 
  
   
 
21. Mercats Municipals.  
Número: 9/2020/eMER. 
 
APROVAR EL CANVI DE NOM DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA 
NÚM. 65 DEL MERCAT DEL CENTRE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de l’Ajuntament, 
establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la transmissió de la 
parada núm. 65 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el canvi de nom de la concessió administrativa de la parada núm. 65 
del Mercat del Centre a favor de l’empresa BIG-CM&E, amb les mateixes condicions que 
l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de formatgeria, reconeguda pel 
Reglament de Mercats, art. 2, ap. a) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la 
durada establerta en l’article 15, ap.c) del Reglament de mercats municipals; en aquest cas, 
la data de finalització de la concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari CHRISTEL MUNIENTE, d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 2, apartat c), 145,00€ per metre lineal de parada (4,15 m/l), dels quals el 30% està 
exclòs per tractar-se de la part proporcional de participació en la nova societat de l’anterior 
titular persona física, d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la 
Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat b). En total, doncs, haurà 
de satisfer un total de 421,23€. 
 
QUART. Requerir al nou concessionari, BIG-CM&E, d’acord amb el que es disposa a 
l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 1, 
un únic pagament en concepte de Permís de venda de 100,00€ per metre lineal (4,15 m/l), 
ascendint l’import total a 415€ (quatre-cents quinze euros) així com acceptar complir amb 
les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que 
siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal sobre 
la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la justificació en 
aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
 
SISÈ. Requerir a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà dret a 
l’exercici de l’activitat de venda. 
 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió Tributària 
i Intervenció. 
 
VUITÈ. Peu de recurs  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
“Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

 

Secretaria General 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
22. Acció Social.  
Número: 743/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
  

ACORD 
 
PRIMER: Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL 
per un import de 69.731’55 € (import gastat) a nom de l’habilitada BARBARA DONAIRE 
GARCIA. 
 
SEGON.- Aprovar el compte justificatiu 220200025347 del pagament a justificar de la 
regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució de l’import 5.268’45 € no justificat del pagament a justificar 
de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al compte corrent 
ES3700810050170001267035.  
 
QUART.- Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
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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: 801/2020/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
  
RESOLC 
  
PRIMER.- Avocar la competència per autoritzar Pagaments a Justificar delegada a la 
Junta de Govern Local per decret de l’alcaldia de data 25 de juny de 2019 publicat al BOP 
en data 3 de juliol de 2019. 

SEGON.- Aprovar l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de BDG, amb número de 
NIF 44185320C, per import de 25.000 € en concepte de despeses a justificar referents a 
AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 

TERCER.- Autoritzar el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’urgència social del pressupost del 2021, subordinat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici, comptant amb la corresponent 
consignació pressupostària a la partida del pressupost prorrogat. 

L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de tres 
mesos des de la data del seu atorgament. 

QUART.- Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local. 

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 
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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 de l’ordre del dia s’han acordat en sessió pública, per tractar-se 
de competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local  

 

24. Acció Social.  
Número: 1958/2020/eRH. 
 

DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL  
 
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. APL, amb l’activitat privada per compte propi  en l’àmbit de la 
docència, recerca i estudi, concretament en relació a un projecte d’estudi sobre l’educació 
secundaria i  l'FP per un termini de dos mesos. Que en el desenvolupament de la seva 
professió pot comportar treballs, assessorament, col·laboració amb altres administracions 
públiques. 
 
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.” 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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." 
  
   
25. Acció Social.  
Número: 1959/2020/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT AUNA TREBALLADORA MUNICIPAL 
 
Per tot això, 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. AMR, amb l’activitat privada de treballadora social en un centre 
d’acollida per joves per compte aliè, amb una dedicació de 5 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 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.” 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
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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. Recursos Humans.  
Número: 99/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2021 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A REALITZAR EN EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN LA MODALITAT DE SUPORT ALS PLANS 
D’OCUPACIÓ LOCAL 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Acceptar la concessió del fons de prestació del Pla de reactivació de l’ ocupació 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 atorgat per la Diputació de 
Barcelona. L’ import concedit a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és de 226.070,07 € 
(Codi XGL 20/Y/296243) 
 
Segon.- Aprovar el Pla Local d’Ocupació 2021 per a la contractació de persones 
desocupades i la prorroga de contractes en el marc del fons de prestació del Pla de 
reactivació de l’ ocupació del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 en la 
modalitat de suport als plans locals d’ocupació. Annexat al present acord 
 
Tercer.- El detall de les accions, la descripció dels perfils professionals de les 
contractacions, així com el pla de treball de cada acció a realitzar es desenvolupa en el 
Projecte Pla Local d’Ocupació 2021, annexat al present acord. 
 
Quart.- Viabilitat Econòmica: el Pla Local d’Ocupació 2021 estarà subvencionat pel fons 
de prestació del Pla de reactivació de l’ ocupació del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 en la modalitat de suport als plans locals d’ocupació atorgat per la 
Diputació de Barcelona. per un import de 226.070.07 €.  
 
Els import dels sous, seguretat social, paga de productivitat i indemnització, així com les 
despeses indirectes de personal tècnic intern de gestió del Pla d'Ocupació, aniran a càrrec 
de les partides habilitades a tal efecte al pressupost segons el següent detall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’incorporarà l’ingrés de la subvenció a la partida 15.46101 prevista en el pressupost. 

 
TOTAL SUBVENCIO 

226.07 

15.2410.14015 Sous i Salaris, programa Diputació 168.49 

15.2410.16015 Seguretat social, programa Diputació 50.99 

 Despeses indirectes personal tècnic intern de gestió 
del Pla d'Ocupació       
                                          

  
  6.58 



 

 

Secretaria General 

 

Diputació de Barcelona abonarà als ens locals destinataris un pagament avançat del cent 
per cent de l’ ajut concedit en el moment de presentar l’acceptació expressa en temps i 
forma. Si no s’ha presentat l’acceptació expressa, l’ajut es pagarà prèvia justificació de les 
despeses executades. 
 
 
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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=(  
13534746045717113005) 
 
   
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els punts que es relacionen a 
continuació. 
 
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. 
 
 
26. Acció Social.  
Número: 78/2021/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DERIVADA D’UN ENCÀRREC DE GESTIÓ 
VIGENT FET A ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA), PER AL 
PAGAMENT DELS SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA CORRESPONENTS 
ALS MESOS DE GENER A ABRIL DE 2021. 
  



 

 

Secretaria General 

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

 
ACORD 

 
PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 360.000,00 € (TRES-CENTS 
SEIXANTA MIL EUROS) derivada d’un encàrrec de gestió vigent fet a AISSA 
(ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA), per al pagament dels serveis d’Acció 
Social i Dependència corresponents als mesos de gener fins abril de 2021. Aquest 
pagament es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2312.2500300 Serveis 
dependència i gent gran del pressupost vigent. 
 
 
SEGON. DETERMINAR que la despesa autoritzada en el punt primer s’abonarà a AISSA 
de la següent manera: un primer pagament per import de 180.000,00 € (CENT VUITANTA 
MIL EUROS) en concepte de la prestació dels serveis del mesos de gener i febrer de l’any 
2021. El segon i tercer pagament es realitzaran durant els mesos de març i abril per un 
import mensual de 90.000,00 euros (NOURANTA MIL EUROS), cadascun. 
 
 
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. Recursos Humans.  
Número: 103/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (DONA) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 



 

 

Secretaria General 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a lloc de treball de  Tècnic/a de 
grau Mitjà de Coordinació del Programa Treball i Formació DONA.. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de Tècnic/a de grau Mitjà de 
Coordinació del Programa Treball i Formació DONA, al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat pressupostària de l’oferta de treball d’un/a Tècnic/a de Coordinació 
del Programa Treball i Formació (Dona), estan consignats en les previsions del pressupost  
municipal 2021, de la forma següent: 

a) Subvenció Programa Treball i Formació DONA, sous i seguretat social: 34.833,86€ 
(15.2410.14031 i 15.2410.16031) 

b) Aportació municipal sous, indemnització: 7.068,23€ (15.2410.14104) 
 
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.” 

 

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. 


