
 

 

Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 37/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:  37 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  10 de novembre de 2020 

HORA:  09:30 

  DOCUMENT:            Acta 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS en: 
1ª convocatòria. Presideix la sessió la Sra. Olga Arnau Sanabra i Comença la sessió a 
les 09:30 h 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Adelaida Moya Taules    ERC  
Sra. Marta Jofra Sora    CUP  
Sr. Enric Garriga Ubia    CUP 
Sra. M Blanca Alba Pujol    JxC  
Sr. Antoni Palacios Asensio    JxC 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet  ERC 
Sr. Jordi Medina Alsina    ERC 
 
Sr. Isidre Marti Sarda                                               
Secretari General 
 
Sr. Cesar Rodriguez Sola                                                     
Interventor municipal 
 
Assisteix a la mateixa reunió, Jaume Carnicer i Mas (Regidor JxC), Adrià Guevara 
Figueras (Regidor ERC), Conxi Martínez i Sánchez (Regidora ERC), Maria Mercè 
Mateo i Olivares (Regidora ERC) d’acord amb l’art. 113 de ROF. 

  



 

 

 
ORDRE DEL DIA 
 
0.Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número 36/2020/eJGL 

APROVAR L’ACTA NÚMERO 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DELDIA 
03 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria General 
Número: 77/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PÀDUA, 47, EL DIA 23 DE 
MAIG DE 2020. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 106/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER DEL GAS, 1, A CAUSA D’UNES OBRES, EL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2019 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 81/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000558/2019-UES (81/2020-eUES) PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 12/12/2019. 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 150/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000150/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/02/2020. 
 
5. Unitat d'Expedients Sancionadors. 
Número: 158/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000158/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/02/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Unitat d'Expedients Sancionadors. 
Número: 181/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000181/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DEMESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/02/2020. 
 
7. Responsabilitat Patrimonial. 
Número: 100/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PERCAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, A CAUSA D’UNES OBRES, EL DIA 1 D’ABRIL 
DE 2019 
 
8. Llicències i Disciplina. 
Número: 101/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A REHABILITAR L’EDIFICI 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DEPB+2PP, AMB MODIFICACIÓ DE LES FAÇANES, 
CANVI DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR IENDERROCAR UN VOLUM EXISTEN AL PATI, AL 
C. SANTA ANNA, 40 
 
9. Llicències i Disciplina. 
Número: 447/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A 
CONSTRUIR UNA NAU INDUSTRIAL, A LA AV. EDUARD TOLDRÀ, 115 
 

10. Llicències i Disciplina. 
Número: 550/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A AMPLIAR L’EDIFICI 
PLURIFAMILAIR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCOB AL C. MAJOR, 76 
 
 

11. Urbanisme i Planejament. 
Número: 4/2020/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL 2.16, MASIA DEL NOTARI, DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
12. Medi ambient. 
Número: 12/2020/eCAA. 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJANS PROPIS A LA COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ EN RELACIÓ A DUES ACTUACIONS DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT DURANT L'ANY 2020 
 
13. Espai Públic. 
Número: 13/2020/eCAA. 
 



 

 

INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS DE 
LIQUIDACIÓ 
 
14. Espai Públic. 
Número: 633/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI ESCAU, DEL CONVENI PER LA CESSIÓ PROVISIONAL I APRECARI 
DELS SUPORTS DE LA LINIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EXISTENT AL CAMÍ DE 
SANT GERVASI, DES DE TORRENT DE SANT JOAN FINS L’ESCOLA LLEBETX, PER 
A INSTAL·LAR ENLLUMENAT PÚBLIC PROVISIONAL 
 
 
 
Proposicions urgents 
 
15. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 134/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DEL L’ACORD 
MARC PER CONTRACTES DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT PER A 
LA VALORACIÓ DEL DECREIXEMENT D’INGRESSOS DE LES EMPRESES QUE 
SOL·LICITIN SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
16. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 275/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES 
ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
(EXPEDIENT 2018.06), AIXÍ COM LA CONTRACTACIÓ DELS ESMENTATS SERVEIS 
EN ELS LOTS 1.1, 2.1, 3.1 I 5.1 
 
17. Acció Social. 
Número: 694/2020/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 
2020 
 
18. Educació IMET. 
Número: 000033/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, CORRESPONENT A LA LÍNIA 2 DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
SOSTENIMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL, CURSOS 
ESCOLARS 2017-2018 I 2018- 2019 (EXP. NÚMERO 2020/0005787), I ENCÀRREC A 
MITJÀ PROPI A L’IMET 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
0.Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs.  
Número 36/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 03 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 36 de la Junta de Govern Local del dia 03 de 
novembre de 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria General  
Número: 77/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PÀDUA, 47, EL DIA 23 DE 
MAIG DE 2020 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
  
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 39021316 E, representada per l’advocat Sr. ANTONIO ÁLVAREZ 
PÉREZ, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb  caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
 
 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
-silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà del dia 
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 



 

 

   
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 106/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER DEL GAS, 1, A CAUSA D’UNES OBRES, EL DIA 
28 DE JULIOL DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
  
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 46237305 Z en representació de la seva mare, amb DNI 480263356 
K, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a 
l 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. 
  
   
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 81/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000558/2019-UES (81/2020-eUES) PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA,  SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 12/12/2019. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

 



 

 

 
 
 

ACORD 
   
 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
52422201-A . 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52422201-A la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
TERCER. IMPOSAR a la la persona titular del DNI 52422201-A la sanció de tres-cents  
euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, la sanció imposada és de mil cinquanta-un euros (1.051 €). 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar 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 o publicació, de conformitat amb els arts. 8 
i 46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 150/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000150/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA  22/02/2020. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del 48032591-N la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 



 

 

SEGON. REQUERIR la persona titular del 48032591-N, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
   
5. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 158/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000158/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 19/02/2020.   
 
Aquest punt es deixa sobre la taula 
  
   
6. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 181/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000181/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DEMESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 19/02/2020.  
 
Aquest punt es deixa sobre la taula 
  
   
7. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 100/2020/eSJ. 
 



 

 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, A CAUSA D’UNES OBRES, EL 
DIA 1 D’ABRIL DE 2019 
 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  

ACORD 
  
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 77267039 B, en representació de la seva mare, amb DNI 38252784 
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. 
    
8. Llicències i Disciplina.  
Número: 101/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CARLOS 
JIMENEZ MUÑOZ, PER A  REHABILITAR L’EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP, AMB MODIFICACIÓ DE LES FAÇANES, CANVI DE 
DISTRIBUCIÓ INTERIOR I ENDERROCAR UN VOLUM EXISTEN AL PATI, AL C. 
SANTA ANNA, 40  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  a  rehabilitar l’edifici unifamiliar 
entre mitgeres de pb+2pp, amb modificació de les façanes, canvi de distribució interior 
i enderrocar un volum existent al pati, al C. SANTA ANNA, 40 (Exp. 101/2020/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. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

 

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

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

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part  

de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de primera 
ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

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

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

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

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament.  
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 



 

 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
9. Llicències i Disciplina.  
Número: 447/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A CONSTRUIR UNA NAU 
INDUSTRIAL, A LA AV. EDUARD TOLDRÀ, 115  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  

 
ACORD 

  
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per a construir una nau industrial, 
a la AV. EDUARD TOLDRÀ, 115 d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) incorporat 
a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  
 
• Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva del 
referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), inclosos tots 
elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes 
d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre 
afegit, així com els mitjans auxiliars que puguin ser necessaris durant la instal·lació de 
la grua torre. Aquests valors d’alçada i elevació són els següents: 
 
 
Ús Cota  

(msnm) 
Alçada 
(m) 

Elevació (msnm) 

Nave 24,09 11,60                  35,69 
 
 



 

 

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

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

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

contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les corresponents xarxes. 
En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació haurà 
de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials respecte de 

la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram. 

3. 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 visat pel corresponent Col.legi professional. 

4. Abans de l’inici de l’obra cal aportar; l’assumeix de l’arquitecte tècnic o aparellador, 
així com el full del programa de control de qualitat, full de coordinador de seguretat, 
estudi de seguretat i salut, tot visat pel corresponent Col.legi professional, justificació 
del compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú i nomenament 
de contractista. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció 
de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de : 

• Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de 
l’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

• Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la 
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un 
deure dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim 



 

 

durant el primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o titular 
de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del manteniment 
realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

16. 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. 

17. 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. 

18. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 



 

 

present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 
 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 



 

 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
   
10. Llicències i Disciplina. 
Número: 550/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A  
AMPLIAR L’EDIFICI PLURIFAMILAIR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCOB  AL 
C. MAJOR, 76.  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent   
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per   a AMPLIAR L’EDIFICI 
PLURIFAMILAIR ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PSCOB  AL C. MAJOR, 76 
(550/2020/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. 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. 

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

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

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



 

 

parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

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

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

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

7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials  

de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
11. Urbanisme i Planejament.  
Número: 4/2020/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL 2.16, MASIA DEL NOTARI, DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
Aquest punt es deixa sobre la taula 
   



 

 

 
12. Medi ambient.  
Número: 12/2020/eCAA. 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJANS PROPIS A LA COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ EN RELACIÓ A DUES ACTUACIONS DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT DURANT L'ANY 2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR l’encàrrec de mitjans propis a la Companyia d’Aigües de Vilanova 
i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, amb CIF C.I.F. A-63610851, en relació a dues 
actuacions del Servei de Medi Ambient durant l’any 2020, consistents en la canalització 
i instal·lació d’una font connectada a la xarxa municipal en els horts urbans municipals, 
i en l’arranjament de l’hidrant davant de la Masia Cabanyes prop del camí de la 
Parellada, acomplint l’actuació prevista dins el PPI 2020. 
 
D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, la despesa de cada actuació es 
desglossa de la següent manera: 
 

- Instal·lació de font als recinte dels horts urbans municipals i escomesa. 
Inclou: Rasa en terres (canalització en terres,..), Creuament calçada 
(Canalització creuament carrer,...) Cala, Paviment mescla bituminosa, 
càrrega i transport de runes, muntatge de canonada, construcció 
d’arqueta, font amb polsador.  

 

- El pressupost ascendeix a un total de 5.833,10 (IVA exclòs) i de 7.058,05 
euros (set mil cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims, amb el 21% d’IVA 
inclòs). 

 
 

- Arranjament de l’hidrant davant de la Masia Cabanyes prop camí de la 
Parellada, acomplint l’actuació prevista dins el PPI 2020. Inclou: Material 
i muntatge d’hidrant de columna seca i obra civil. El pressupost ascendeix 
a 2.326,25 euros (IVA exclòs) i de 2.815 euros (dos mil vuit-cents quinze 
euros, amb el 21% d’IVA Inclòs). 

 
SEGON. APROVAR la despesa per import total de 9.873,05 euros (nou mil vuit-cents 
setanta- tres euros amb cinc cèntims), amb el 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
la partida 4217222279900 ACCIÓ MEDI AMBIENT del pressupost ordinari de l’any 
2020 del Servei de Medi Ambient. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 



 

 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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. Espai Públic.  
Número: 13/2020/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 

ACORD 
   
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits 
i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
 
 
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. 
  
   
14. Espai Públic.  
Número: 633/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI ESCAU, DEL CONVENI PER LA CESSIÓ PROVISIONAL I 
APRECARI DELS SUPORTS DE LA LINIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EXISTENT 
AL CAMÍ DE SANT GERVASI, DES DE TORRENT DE SANT JOAN FINS L’ESCOLA 
LLEBETX, PER A INSTAL·LAR ENLLUMENAT PÚBLIC PROVISIONAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR el conveni per la cessió provisional i a precari dels suports de la 
línia elèctrica de baixa tensió existent al camí de Sant Gervasi, des del torrent de Sant 
Joan fins l’escola Llebetx, per a instal·lar enllumenat públic provisional, el qual estableix 
els següents pactes: 

 
 
“CONVENI PER LA CESSIÓ PROVISIONAL I APRECARI DELS SUPORTS 
DE LA LINIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EXISTENT AL CAMÍ DE 
SANT GERVASI, DES DE TORRENT DE SANT JOAN FINS L’ESCOLA 
LLEBETX, PER A INSTAL·LAR ENLLUMENAT PÚBLIC PROVISIONAL 
 
PACTES 
 
PRIMER.- E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU., es compromet a 
cedir temporalment els suports de fusta de la línia que discorre pel camí de 
Sant Gervasi per posar una línia per l’alimentació en baixa tensió de 5x4 
mm2 de secció i llumeneres per a l’Enllumenat Públic de camí de Sant 
Gervasi entre el Torrent de Sant Joan i l’escola Llebetx, tal i com s’especifica 
en el plànol annex a aquest conveni. 
 
L’objectiu d’aquesta instal·lació és garantir la seguretat de les persones, 
(majoritàriament pares i alumnes de l’escola Llebetx), que transiten per 
aquest espai d’ús públic. En tractar-se de sòl urbanitzable pendent de 
desenvolupament urbanístic, la instal·lació es realitzarà en caire de a precari 
i amb caràcter provisional. 
 
Per la realització de l’enllumenat públic provisional, l’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÜ, ha redactat el “PROJECTE D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC PROVISIONAL I A PRECARI DEL CAMI FONDO DE SANT 
GERVASI ENTRE EL TORRENT DE SANT JOAN, ESCOLA LLEBETX I 
PAS SOTA VIA POBLAT D’ADARRÓ”, elaborat per l’Enginyer Tècnic 



 

 

Municipal Jordi Miró Surroca i que s’annexa amb aquest conveni, l’import per 
l’execució dels treballs es de 25.698,62 €, amb el 21% de l’IVA inclòs.  
 
El cost total de la instal·lació i possibles arranjaments dels actuals suports 
anirà a càrrec de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Assignant 
per les feines la partida del pressupost municipal d’enllumenat 
(52.1650.22799). 
 
SEGON.- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, es compromet a 
instal·lar i mantenir les condicions de seguretat tant mecàniques com 
elèctriques dels suports, d’acord a les indicacions de E-DISTRIBUCIÓN 
REDES DIGITALES, SLU. i el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Complementàries Vigent. 
 
TERCER.- L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, es compromet 
que un cop no sigui necessària la instal·lació desmuntarà tots els elements 
per restablir a l’estat original l’actual línia de distribució en Baixa Tensió 
propietat de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU.” 

 
 
SEGON. COMUNICAR els presents acords a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 
SLU, empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili social a Madrid, Ribera de 
Loira 60 i NIF B-82846817, segons l’escriptura de poder atorgada el dia 16 de 
Desembre de 2013 davant el Notari de Madrid D. Francisco Javier Gardeazábal del Río, 
número 1341 del seu protocol. 
 
 
TERCER.  AUTORITZAR la despesa de 25.698,62 €, amb el 21% de l’IVA inclòs, a la 
partida 52.1650.22799 Contracte manteniment enllumenat públic. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 



 

 

   
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
15. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 134/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DE  LA LICITACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DEL 
L’ACORD MARC PER CONTRACTES DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT 
ESPECIALITZAT PER A LA VALORACIÓ DEL DECREIXEMENT D’INGRESSOS DE 
LES EMPRESES QUE SOL·LICITIN SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 

ACORD 
   
PRIMER. EXCLOURE a les empreses Buconda, SL, Gegecop, SCCL i Gestingral, SL 
perquè no acompleixen amb els requisits exigits en el Plec de prescripcions tècniques 
i Plec de clàusules administratives particulars. 
 
SEGON.- ADJUDICAR a M. Nieves Viso Jiménez (VISOLUCIONS ASSESSORIA), NIF 
36567794W, la licitació per a l’establiment de l’acord marc per a contractes de serveis 
d’assessorament especialitzat per a la valoració del decreixement d’ingressos de les 
empreses que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per haver estat 
afectades pel Covid19, per un import  limitatiu màxim  de 1.690€, més 354,9€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.044,90€ (DOS MIL QUARANTA-
QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO). 
 
El preu unitari  oferta es de 13 euros més 2,73 euros corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 15,73  euros per expedient. 
TERCER.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4330.2279902 (Promoció Empresarial)  del 
pressupost de 2020. 
 
QUART. ALLIBERAR parcialment l’autorització de despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.4330.2279902 (Promoció Empresarial)  del pressupost de 2020, 
efectuada en l’operació comptable A-22020/1219 i per la quantitat de 17.073,10€. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant i al Registre Públic 
de Contractes. 
 



 

 

SISÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 19 del Plec 
de Clàusules Administratives particulars, a la Sra. Noemí Cusiné Rubio, tècnica del 
Servei d’Innovació i empresa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SETÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
16. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 275/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL 
FINANCER DE SUBVENCIONS (EXPEDIENT 2018.06), AIXÍ COM LA 
CONTRACTACIÓ DELS ESMENTATS SERVEIS EN ELS LOTS 1.1, 2.1, 3.1 I 5.1 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i 
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.06). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON. ADJUDICAR les actuacions d’auditoria pública, per un període de dos anys 
amb la possibilitat de prorrogar-lo dos (2) anys més per períodes anuals, que a 
continuació s’indiquen:  
 
LOT 1.  
 
Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 
compliment de la legalitat, de les entitats subjectes al RD 424/2017, a Auren Auditores 
SP, SLP, amb NIF A08874729  i un preu de 39.600,00€ més 8.316,00€ corresponents 
al 21% d’IVA. que fan un total de 47.916,00€, distribuïts de la següent manera: 
 
 
 
 
 

Ens 

Import primera 

anualitat  

(sense IVA) 

Import segona 

anualitat  

(sense IVA) 

Import total 

del contracte  

(sense IVA) 
IVA (21%) 

Import total 

del contracte 

      

Desenvolupament  

Econòmic del 

Garraf 

     

OOAA Municipal 

d’Assistència  

Integral, Social i 

Sanitària 

       5.500,00 €     4.840,00 €    10.340,00 €   2.171,40 €    12.511,40 €  

Consorci  

Teledigital del 

Garraf 

       1.100,00 €     1.045,00 €      2.145,00 €       450,45 €      2.595,45 €  

EPEL Neàpolis        1.100,00 €        990,00 €      2.090,00 €       438,90 €      2.528,90 €  

Institut Municipal 

d'Educació i  

Treball 

       4.235,00 €     3.795,00 €      8.030,00 €   1.686,30 €      9.716,30 €  

Informació i  

Comunicació  

Vilanova, SAM 

       1.210,00 €     1.100,00 €      2.310,00 €       485,10 €      2.795,10 €  

Serveis 

d'Aparcament de  

Vilanova, SAM 

       5.335,00 €     4.785,00 €    10.120,00 €   2.125,20 €    12.245,20 €  

OOAA Local de  

Patrimoni Víctor  

Balaguer 

       1.320,00 €     1.155,00 €      2.475,00 €       519,75 €      2.994,75 €  

TOTAL LOT     39.600,00 €   8.316,00 €    47.916,00 €  

 



 

 

 
 
 
 
 
LOT 2.  
 
Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 
compliment de la legalitat, de les entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria 
obligatòria, a Cortés y Asociados Auditores SL, amb NIF B60247020 i un preu de 
13.800,00€ més 2.898,00€ corresponents al 21% d’IVA. que fan un total de 16.698,00€, 
distribuïts de la següent manera: 
 

Ens 

Import 

primera  

anualitat  

(sense IVA) 

Import segona  

anualitat  

(sense IVA) 

Import total 

del  

contracte  

(sense IVA) 

IVA (21%) 

Import total 

del 

contracte 

Companyia 

d'Aigües de  

Vilanova i la  

Geltrú, SAM 

6.900,00 € 6.900,00 € 13.800,00 € 2.898,00 € 16.698,00 € 

TOTAL LOT 
  

13.800,00 € 2.898,00 € 16.698,00 € 

 
LOT 3.  
Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria operativa, a Auren Auditores SP, 
SLP, amb NIF A08874729 i un preu de 5.856,00€ més 1.229,76€ corresponents al 21% 
d’IVA, que fan un total de 7.085,76€, distribuïts de la següent manera: 
 

Ens 

Import 

primera  

anualitat  

(sense IVA) 

Import segona  

anualitat  

(sense IVA) 

Import total 

del  

contracte  

(sense IVA) 

IVA (21%) 

Import total 

del 

contracte 

EPEL Neàpolis 610,00 € 549,00 € 1.159,00 € 243,39 € 1.402,39 € 

Informació i  

Comunicació  

Vilanova, SAM 
610,00 € 671,00 € 1.281,00 € 269,01 € 1.550,01 € 

Serveis 

d'Aparcament de  

Vilanova, SAM 
1.952,00 € 1.464,00 € 3.416,00 € 717,36 € 4.133,36 € 

TOTAL LOT 
  

5.856,00 € 1.229,76 € 7.085,76 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
LOT 5.  
 
Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels 
òrgans interventors, a Faura Casas Auditors Consultors, SL amb NIF B58671710 i un 
preu de 14.560,00€ més 3.057,60€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
17.617,60€, distribuïts de la següent manera: 
 

Ens 

Import 

primera  

anualitat  

(sense IVA) 

Import segona  

anualitat  

(sense IVA) 

Import total 

del  

contracte  

(sense IVA) 

IVA (21%) 

Import total 

del 

contracte 

Ajuntament de  

Vilanova i la  

Geltrú 
3.780,00 € 3.780,00 € 7.560,00 € 1.587,60 € 9.147,60 € 

OOAA Municipal 

d’Assistència  

Integral, Social i 

Sanitària 

1.250,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 525,00 € 3.025,00 € 

Institut Municipal 

d'Educació i  

Treball 
1.250,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 525,00 € 3.025,00 € 

OOAA Local de  

Patrimoni Víctor  

Balaguer 
1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

TOTAL LOT 
  

14.560,00 € 3.057,60 € 17.617,60 € 

 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària continuadora de l’actual 20.9290.22702 Contractació informes control 
financer del present pressupost i a les diferents aplicacions pressupostàries que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, per 
un total de 9.147,60€, IVA inclòs per la part que afecta a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

Ajuntament de  

Vilanova i la  

Geltrú 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 5.  

Col·laboració  

Control Financer 
3.780,00 € 4.573,80 € 3.780,00 € 4.573,80 € 9.147,60 € 

 
Compromís dels ens indicats a continuació de l’existència de crèdit adequat i suficient 
per tal de fer front a les despeses següents desglossats en lots: 
 



 

 

Agència de  

Desenvolupament  

Econòmic del Garraf 
Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import  

2022  

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
1.100,00 € 1.331,00 € 990,00 € 1.197,90 € 2.528,90 € 

OOAA  

Municipal 

d'Assistència  

Integral, Social i 

Sanitària 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
5.500,00 € 6.655,00 € 4.840,00 € 5.856,40 € 12.511,40 € 

Lot 5.  

Col·laboració  

Control Financer 
1.250,00 € 1.512,50 € 1.250,00 € 1.512,50 € 3.025,00 € 

TOTAL 6.750,00 € 8.167,50 € 6.090,00 € 7.368,90 € 15.536,40 € 

Consorci  

Teledigital del 

Garraf 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
1.100,00 € 1.331,00 € 1.045,00 € 1.264,45 € 2.595,45 € 

 
Institut  

Municipal 

d'Educació i  

Treball 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
4.235,00 € 5.124,35 € 3.795,00 € 4.591,95 € 9.716,30 € 

Lot 5.  

Col·laboració  

Control Financer 
1.250,00 € 1.512,50 € 1.250,00 € 1.512,50 € 3.025,00 € 

EPEL Neàpolis 
Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
1.100,00 € 1.331,00 € 990,00 € 1.197,90 € 2.528,90 € 

Lot 3. Auditoria 

Operativa 610,00 € 738,10 € 549,00 € 664,29 € 1.042,39 € 

TOTAL 1.710,00 € 2.069,10 € 1.539,00 € 1.862,19 € 3.571,29 € 



 

 

TOTAL 5.485,00 € 6.636,85 € 5.045,00 € 6.104,45 € 12.741,30 € 

Informació i  

Comunicació  

Vilanova, SAM 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
1.210,00 € 1.464,10 € 1.100,00 € 1.331,00 € 2.795,10 € 

Lot 3. Auditoria 

Operativa 610,00 € 738,10 € 671,00 € 811,91 € 1.550,01 € 

TOTAL 1.820,00 € 2.202,20 € 1.771,00 € 2.142,91 € 4.345,11 € 

Serveis 

d'Aparcament  

de Vilanova,  

SAM 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
5.335,00 € 6.455,35 € 4.785,00 € 5.789,85 € 12.245,20 € 

Lot 3. Auditoria 

Operativa 1.952,00 € 2.361,92 € 1.464,00 € 1.771,44 € 4.133,36 € 

TOTAL 7.287,00 € 8.817,27 € 6.249,00 € 7.561,29 € 16.378,56 € 

OOAA Local de  

Patrimoni Víctor 

Balaguer 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 1. Auditoria de 

comptes i de 

compliment 
1.320,00 € 1.597,20 € 1.155,00 € 1.397,55 € 2.994,75 € 

Lot 5.  

Col·laboració  

Control Financer 
1.000,00 € 1.210,00 € 1.000,00 € 1.210,00 € 2.420,00 € 

TOTAL 2.320,00 € 2.807,20 € 2.155,00 € 2.607,55 € 5.414,75 € 

Companyia 

d'Aigües de  

Vilanova i la  

Geltrú, SAM 

Import 2021 

(sense IVA) 

Import 2021 

(IVA inclòs) 

Import 2022 

(sense IVA) 

Import  

2022 (IVA 

inclòs) 

Import total 

del  

contracte  

(IVA inclòs) 

Lot 2. Auditoria de 

comptes i de 

compliment  

obligada mercantil 
6.900,00 € 8.349,00 € 6.900,00 € 8.349,00 € 16.698,00 € 

 
 
Aquest acord resta subordinat a l’existència de crèdit adequat i suficient en cadascun 
dels exercicis pressupostaris als quals fa referència el present acord per a cadascun 
dels ens implicats. 
 
QUART. DECLARAR desert el lot 4 per manca d’ofertes presentades i iniciar de nou el 
procediment de contractació. 



 

 

 
CINQUÈ. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques que l’Acord Marc de 
serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 
financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.06) i l’oferta del contractista. 
 
SISÈ. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació de 
la resolució d’adjudicació per part dels contractistes.. L’empresa contractada en el lot 
1.1 haurà de constituir, prèviament a la formalització i d’acord amb la clàusula 43 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació en qualsevol de les modalitats establertes en l’esmentada clàusula. 
 
SETÈ. El responsable del contracte serà l’Interventor General de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 

VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte basat 
en  l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per enotum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 

per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. NOTIFICAR el present acord a tots els ens implicats en el mateix. 
 
DESÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
 
ONZÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
17. Acció Social.  
Número: 694/2020/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2020 



 

 

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

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de l’habilitat amb 
número de NIF 44185320C, per import de 25.000 €, en concepte de despeses a 
justificar referents a AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 
 
SEGON. AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’urgència social 
 
 
TERCER. 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. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
18. Educació IMET.  
Número: 000033/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, CORRESPONENT A LA LÍNIA 2 DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
DE SOSTENIMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL, CURSOS 
ESCOLARS 2017-2018 I 20182019 (EXP. NÚMERO 2020/0005787), I ENCÀRREC A 
MITJÀ PROPI A L’IMET 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent   
 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 101.053,90.- € (CENT UN MIL 
CINQUANTATRES EUROS I NORANTA CÈNTIMS) de la Diputació de Barcelona, 



 

 

corresponent a la línia de suport 2 del Programa complementari de sosteniment del 
servei de l’escola bressol municipal (exp. núm. 2020/0005787), destinada al curs 2018-
2019. 
 
SEGON. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització dels següents serveis, 
objecte de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona : 

 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ 
CORRESPONENT A LA LÍNIA DE SUPORT 2 DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE SOSTENIMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL (EXP. NÚM. 2020/0005787), DESTINADA al curs 
2018-2019.  
 
ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UN VALOR DE 
SUBVENCIÓ DE 101.053,90.- EUROS 
 
Vilanova i la Geltrú, a 10 de novembre de 2020 
 
REUNITS 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023. 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del 
Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 
de delegació de competències. 
 
EXPOSEN 
I. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 14 de 
maig de 2020, va aprovar l’acord núm. 192/20, d’aprovació del Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019 (exp. núm. 2020/0005787). La línia de suport 
2 d’aquest Programa complementari està destinada al sosteniment del servei 
de l’escola bressol municipal per al curs 2018-2019. 
II. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de 
setembre de 2020, va aprovar l’acord núm. 406/20, que aprova la concessió 
d’ajuts en el marc de la Línia 2 del Programa complementari de sosteniment 
del servei de l’escola bressol municipal a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per un import de 101.053,90.- € (CENT UN MIL CINQUANTA-TRES EUROS 
I NORANTA CÈNTIMS). 
III. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de 
caràcter administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò 
que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics 
d’educació, formació i treball. 
IV. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives 
d’educació  



 

 

V. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la 
gestió del fons de prestació corresponent a la línia de suport 2 del Programa 
Complementari de sosteniment del servei de l’Escola Bressol Municipal (Exp. 
núm. 2020/0005787), destinada al curs 2018-2019, atorgat per la Diputació de 
Barcelona per un valor de subvenció de 101.053,90.- euros. 
VI. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis 
per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia 
experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts 
anteriors.  
VII. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a 
l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
no té la consideració de contracte.  
VIII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 
suficient per a l’atorgament del present document i convenen  
 
 
la celebració d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per 
les següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del fons de prestació corresponent a la línia de suport 2 
del Programa Complementari de sosteniment del servei de l’Escola Bressol 
Municipal (Exp. núm. 2020/0005787), destinada al curs 2018-2019, atorgat 
per la Diputació de Barcelona.  
La finalitat del programa és garantir la continuïtat dels serveis i el d’afavorir 
l’accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d’educació 
infantil als infants, promovent l’escolarització equilibrada, en condicions 
d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants 
del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin 
d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball la quantitat màxima de 101.053,90.- euros del fons de prestació 
corresponent a la línia de suport 2 del Programa Complementari de 
sosteniment del servei de l’Escola Bressol Municipal (Exp. núm. 
2020/0005787), destinada al curs 2018-2019, atorgat per la Diputació de 
Barcelona, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut 
la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCERA.- Beneficiaris 
Els destinataris d’aquests recursos són els ajuntaments de menys de 300.000 
habitants i les entitats municipals descentralitzades de la província de 
Barcelona, que siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han 
d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent, i 



 

 

sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
QUARTA.- Període d’execució 
El termini d’execució és el comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 
d’agost de 2019. CINQUENA.- Justificació 
El termini de justificació és fins al 15 de novembre de 2020. 
SISENA.- Bases reguladores 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
i d’altres administracions.  

 
 
TERCER. TRANSFERIR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat 
esmentada en el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb 
les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 
- lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 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 o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

Precs i preguntes 
 

 Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:46 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


