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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021 

 

Acta núm. 30 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 27 de juliol de 2021, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

SRA. OLGA ARNAU SANABRA   ERC 

SRA. M BLANCA ALBA PUJOL      JxC 

SR. ENRIC GARRIGA UBIA     CUP 

SR. ANTONI PALACIOS ASENSIO   JxC  

SR. FRANCESC XAVIER SERRA ALBET  ERC   

 

SECRETARI GENERAL 

SR. ISIDRE MARTI SARDA       

 

INTERVENTOR MUNICIPAL 

SR. CESAR RODRIGUEZ SOLA        

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Marta Jofra Sora, el Sr. Jordi Medina Alsina i la 
Sra. M. Mercè Mateo Olivares 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió  el Sr.. Adrià Guevara 
Figueras,Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 29/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 29 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 20 DE JULIOL DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 123/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES ROGES, DINS EL PARC INFANTIL, 
EL DIA 19 D’AGOST DE 2018 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 159/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER URGELL, 7, 5-1 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 6/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS SOFERTS A LA PARADA 2 DEL 
MERCAT CENTRAL, EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2020  
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA D’UNS ARBRES 
D’UN TERRENY MUNICIPAL A LA PARCEL·LA DEL CARRER JOU, 35 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE PER PART DE LA 
GRUA MUNICIPAL, EL DIA 6 DE MAIG DE 2021 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 9239 FCL PER PART 
DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 5 DE JUNY DE 2021 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 50/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A UNA MOTO AMB EL COTXE 
POLICIAL, A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ, 13, EL DIA 22 D’ABRIL DE 2021 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 129/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 129/2021-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 03/02/2021. 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 191/2021/eUES. 
Punt retirat de l’ordre del dia 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 191/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 25/03/2021. 
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11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 14/2021/ePAT. 
 
INCOAR L’EXPEDIENT D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE LA 
PLAÇA EDUARD MARISTANY A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 293/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (NUM. EXP. CSE/0412/RH- 293/2020/eCONT) 
  
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 152/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L'ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01) DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, EN EL LOT 2 (FLOTA 
DE VEHICLES TERRESTRES) 
  
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 327/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE FORMACIÓ 
D’EXPRESSIÓ DRAMÀTICA PER A MÚSICS, A L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(ECMM) 
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15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 331/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE 
SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA I DELS SERVEIS PER LA POSADA EN 
MARXA DE L’APLICACIÓ DE LA GESTIÓ D’ARXIU ELECTRÒNIC SIGA DE T-
SYSTEMS PER A L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
  
16. Intervenció.  
Número: 70/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
17. Gestió de Talent i Persones 
Número: 596/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
PROFESSORAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY. 
 
18. Gestió de Talent i Persones 
Número: 597/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
PROFESSORAT DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
MESTRE MONTSERRAT. 
 
19. Cultura.  
Número: 593/2020/eSUB. 
 
REVOCAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ L'ANY 2020 
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20. Esports.  
Número: 1041/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEIBOL 
 
21. Treball IMET.  
Número: 453/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DELS PFI-PTT 2020-2023 
  
22. Habitatge.  
Número: 518/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ Y LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), PER A 
LA CESSIÓ D'HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER ASEQUIBLE 
  
23. Llicències i Disciplina.  
Número: 775/2020/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A PROMOTORA DE 
MAGATZEMS I HABITATGES, SL, PER A CONSTRUIR DOS HABITATGES 
UNIFAMILIARS APARELLATS DE PB+PP, AL C. SANT MIQUEL, 19A I 19B 
(EXP.775/2020/eOBR) 
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24. Llicències i Disciplina.  
Número: 992/2020/eOBR. 
 
AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT A FAVOR DE RIBES ROGES 
21 ROSAMAR, SL, DE LA LLICÈNCIA 0000012/2019-OBR, CONCEDIDA PER 
DECRET D'ALCALDIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019, PER A ENDERROCAR 
EDIFICI I CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP+PSCO, AIXÍ COM 
DE LA MODIFICACIÓ D'AQUESTA LLICÈNCIA TRAMITADA A TRAVÉS DE 
L'EXPEDIENT ELECTRÒNIC 992/2020/eOBR I CONCEDIDA PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 13 D'ABRIL DE 2021, CONSISTENT EN REDUIR EL 
NOMBRE TOTAL DELS HABITATGES INICIALMENT PROJECTATS I LA SEVA 
DISTRIBUCIÓ, RESULTANT LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
AÏLLAT DE PS+PB+3PP+PSCO, AMB 4 HABITATGES I APARCAMENT (8 PLACES 
DE COTXES I 3 DE MOTOCICLETA) I PISCINA A LA PLANTA COBERTA, AL 
PASSEIG DE RIBES ROGES, 21.  
 
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 211/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI 
35056767-Y, PER A LEGALITZAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB, 
SITUAT AL C. ARADA, 9 (EXP.211/2021/eOBR).  
  
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 259/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A GRUP AL MINUT, 
SL,  PER A CONSTRUIR 6 HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS EN REGIM 
DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE PB+1PP,  SITUATS AL C. FES, 20A, 20B, 22A, 22B, 
24 i 26 (EXP.259/2021/eOBR) 
  
27. Llicències i Disciplina.  
Número: 375/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI  
47836871E, PER A MODIFICAR EL PROJECTE 997/2018-OBR DE REFORMA I 
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE DE LA PLANTA SEGONA (CONCEDIDA PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12/9/2018), CONSISTENT EN MODIFICAR 
UNA PART DE LA COBERTA INCLINADA INICIALMENT PROJECTADA, PER A FER  
COBERTA PLANA,  AL PG. CARME, 27 2n. (EXP.375/2021/eOBR). 
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28. Llicències i Disciplina.  
Número: 830/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A INVERSIONS 
FONT VILANOVA 2006, SL,  PER A REFORMAR EL LOCAL I CANVIAR EL SEU US 
PER A DOS HABITATGES, A LA RBLA. DEL CASTELL, 31 BX.01 
(EXP.830/2021eOBR).  
  
29. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 9/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA 
IMPERMEABILITZACIÓ I L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE LA COBERTA PLANA I DE LA 
REALITZACIÓ DE L'ENVÀ PLUVIAL EN PARAMENT EXTERIOR DE L'EDIFICI 
ANNEX A LA CASA MARQUÉS DE CASTROFUERTE 
  
30. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 14/2021/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A LA 
RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER DEL TEATRE I L'AVINGUDA 
DE JAUME BALMES I LA REORDENACIÓ DEL CARRER DE L'HAVANA 
 
31. Llicències i Disciplina.  
Número: 216/2021/eACT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA 
DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2021 PER APROVAR L'ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA EXTRORDINARIA A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
PER LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MUSICA NOWA REGGAE A LA ZONA 
ESPORTIVA DE LA RAMBLA SANT JORDI 
 
 
32. Llicències i Disciplina.  
Número: 32/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 32/2020/Edis PER HAVER EXECUTAT APORTACIÓ DE 
TERRES, ACLARIDA I EXPLANACIÓ DEL TERRENY ALTERANT LA SEVA 
CONFIGURACIÓ NATURAL, OCUPANT UNA SUPERFICIE D'UNS 1.500 METRES 
QUADRATS APROXIMADAMENT 
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33. Mercats Municipals.  
Número: 4/2021/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE NOM DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 40 DEL MERCAT DEL CENTRE 
  
 
PROPOSICIONS D’URGÈNCIA  
 
34. Servei de Projectes i Obres 
Número: 7/2021/ePUR 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI 
A LA RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ EN EL PAS SOTA VIA ENTRE EL CARRER 
D'ALBERT VIRELLA I BLODA I EL CARRER DE PERE JACAS. 
 
35. Acció Social i Dependència 
Número:  451/2021/eAJT  
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
 
36. Acció Social i Dependència 
Número:622/2021/eAJT 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
 
37. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 248/2021/eCONT  
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE L’ÚS 
PRIVATIU DEL QUIOSC DEL PARC DE LA QUADRA D’ENVEJA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A LA SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
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38. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 178/2021/eCONT  
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE 
GARRAF I DE LA PROMOCIÓ I FACILITACIÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
39. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 116/2021/eCONT  
 
DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCÍÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 
PER A L’ANY 2021 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I APROVAR-
NE LA MODIFICACIÓ 
 
40. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat 
Número: 596/2021/eAJT   
 
 APROVAR LA DESPESA CORRESPONENT AL 40% COFINANÇAMENT DE 
L'ACTUACIÓ "PLA DE MÀRQUETING DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022-2025 
(21/Y/310390), RECURS TÈCNIC SUBVENCIONAT PER L'OFICINA TÈCNICA DE 
TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, D'ACORD AMB EL DICTAMEN DE 
LA JUNTA DE GOVERN DE 30 DE JUNY, BOPB DE 6 DE JULIOL. 
 
41. Secretaria General Assessoria Jurídica 
Número 135/2020 eSJ 
 
ESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL GÈNERE DE LES CÀMERES FRIGORÍFIQUES DE LA PARADA 68 
DEL MERCAT DEL CENTRE, PEL SEU FUNCIONAMENT ANÒMAL, ELS DIES 6 I 7 
D’AGOST DE 2018 
 
42. Secretaria General Assessoria Jurídica 
Número 128/2020 eSJ 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
SEU VEHICLE 5369 HNJ, PER TAQUES DE PINTURA DEL PAS DE VIANANTS A 
L’AV. CUBELLES AMB C. PARE GARÍ, EL DIA 21 DE MARÇ DE 2018 
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43.Gestió de Talent i Persones 
Número:  635/2020/eRH  
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2020 PER 
INCLOURE LES PLACES RESERVADES A PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL. 
 
44.Gestió de Talent i Persones 
Número: 871/2021/eRH  
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL PER PROVEIR UN LLOC 
DE TREBALL DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE CULTURA 
 
45.Gestió de Talent i Persones 
Número: 878/2021/eRH  
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE TRES PLACES D’ARQUITECTE/A, 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA SUPERIOR. 
 
46.Gestió de Talent i Persones 
Número: 872/2021/eRH  
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL PER PROVEIR UN LLOC 
DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE MEDI AMBIENT 
 
47.Gestió de Talent i Persones 
Número: 867/2021/eRH  
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR (ESPAI PÚBLIC), GRUP A1, ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA. 
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48.Cultura  
Número: 7/2021/eCUL  
 
APROVAR EL PROGRAMA D’ACTES I EL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR 
2021 
 
 
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  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 29/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 29 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 20 DE JULIOL DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 123/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES ROGES, DINS EL PARC INFANTIL, 
EL DIA 19 D’AGOST 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 per la 
senyora amb DNI 39117783 G, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
    
3.Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 159/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER URGELL, 7, 5-1 
 
  
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 
ADDING CONSULTORES, SL, amb NIF B86635919, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.” 
 
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 6/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS SOFERTS A LA PARADA 2 DEL 
MERCAT CENTRAL, EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2020  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 52421964 L, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA D’UNS ARBRES 
D’UN TERRENY MUNICIPAL A LA PARCEL·LA DEL CARRER JOU, 35 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 43554250 R contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
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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.” 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE PER PART DE LA 
GRUA MUNICIPAL, EL DIA 6 DE MAIG DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
ACORD 

  
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 452425876 K contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 9239 FCL PER PART 
DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 5 DE JUNY DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 49767700 R contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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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. 
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. 
 
 
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 50/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A UNA MOTO AMB EL COTXE 
POLICIAL, A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ, 13, EL DIA 22 D’ABRIL DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 48180990 S contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 129/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 129/2021-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 03/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 37638542P la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 37638542P, 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. 
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 191/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 191/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 25/03/2021. 
 
 Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia 
 
   
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 14/2021/ePAT. 
 
INCOAR L’EXPEDIENT D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE LA 
PLAÇA EDUARD MARISTANY A FAVOR 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.- INCOAR expedient d’inscripció al Registre de la Propietat de la Plaça 
Eduard Maristany a favor de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’acord amb la 
delimitació referenciada a l’antecedent de fet primer i els arts. 30 i 31 del Reial Decret 
1093/1997.  
 
SEGON.- CONCEDIR tràmit d’audiència per un període de 10 dies hàbils al Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) per tal que puguin 
presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que estimin pertinents.  
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a l’Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
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QUART.- PEU DE RECURS 
 
Aquest acord no es pot impugnar, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat. 
   
 
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 293/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (NUM. EXP. CSE/0412/RH- 293/2020/eCONT) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- MODIFICAR el contracte del servei de neteja de les dependències, edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’empresa 
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, amb NIF A08350621, en el sentit següent: 
 
-  Augmentar el nombre anual d’hores, la qual cosa suposa un augment del 12,20%. El 
percentatge del total de les modificacions, inclosa aquesta, des de l’inici del contracte, 
és del 27%. 
 
L’import del contracte passa de 1.412.378,22 euros anuals a 1.562.918,16 euros 
anuals més el 21% d’IVA, que fan un total de 1.891.130,97€. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  02.9200.2270000 (Neteja edificis municipals). 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  i 
suficient. 
 
TERCER.- APROVAR la minuta que consta com a annex del present acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
CINQUÈ.-  La formalització de la modificació del contracte es produirà d’acord amb 
allò establert en l’article 153 de la LCSP. 
 
 
SISÈ.- PUBLICAR el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP. 
 
 
SETÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
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13. Secretaria General.  Contractació i Patrimoi 
Número: 152/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L'ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01) DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, EN EL LOT 2 (FLOTA 
DE VEHICLES TERRESTRES) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la correcció de l’error material detectat en l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 11 maig de març de 2021, d’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01), establint la durada fins el 31 de març de 
2022 i la possibilitat de dues pròrrogues, renovables en períodes d’un any. 
 
SEGON. APROVAR la correcció d’error material detectat en l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 11 maig de març de 2021, d’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01), en el seu segon punt de la part dispositiva 
per tal que quedi consignada l’autorització i disposició de la despesa, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 02.9200.224000 (Assegurança general), de la següent 
manera: 
 

 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc, 
així com a l’ACM i el CCDL, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
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QUART.-  La formalització de la modificació del contracte es produirà d’acord amb allò 
establert en l’article 159.6.g) de la LCSP. 
 
 
CINQUÈ.-  PUBLICAR el contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya i al Perfil del Contractant. 
 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 327/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE FORMACIÓ 
D’EXPRESSIÓ DRAMÀTICA PER A MÚSICS, A L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(ECMM) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, 
annexos 1 i 2 del present acord), per a la contractació dels serveis  de formació 
d’expressió dramàtica per a músics, a l’Escola Conservatori municipal de música 
Mestre Montserrat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (ECMM). 
 
SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
el que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP,  per un 
període d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo tres anys més per períodes 
anuals, amb un pressupost base de licitació de 1.200 € més 252 € corresponents al 
21% d’IVA, que fan un total de 1.452 € (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS),  
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent, 
32.3201.2279900 Substitucions i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 331/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE 
SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA I DELS SERVEIS PER LA POSADA EN 
MARXA DE L’APLICACIÓ DE LA GESTIÓ D’ARXIU ELECTRÒNIC SIGA DE T-
SYSTEMS PER A L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de 
contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques - que consten com a Annex I i II de la present 
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resolució- del contracte mixt de subministrament de la llicència i dels serveis per la 
posada en marxa de l’aplicació de la gestió d’arxiu electrònic Siga de T-Systems, per a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel període d’un (1) any, improrrogable. 
 
SEGON.- CONVIDAR a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., amb CIF núm. 
A81608077, a presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o 
disminuir el pressupost base de licitació anual que es fixa en 34.140 € més 7.169,4 € 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 41.309,40€ (QUARANTA UN MIL 
TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO). 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació 
d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP, i es preveu que sigui el dia 1 d’agost de 2021. 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 07.9330.2120002 del pressupost 
vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte. 
 
Amb previsió d’inici del contracte a primer d’agost, la distribució de la despesa serà tal 
com segueix: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
 
16. Intervenció.  
Número: 70/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/17. 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/17. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Gestió de Talent i Persones 
Número: 596/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
PROFESSORAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria i l’oferta de treball d’una Borsa de Professorat de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID). 
 
SEGON. PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de Professorat de 
l’EMAID al BOPB i al web municipal i a les xarxes socials. 
 
TERCER. Viabilitat pressupostària de l’oferta de treball dels llocs de treball de 
Professors/es de les Escoles Municipals estarà consignada a les partides de sous i 
salaris de les Escoles Municipals, en el moment que es formalitzi el nomenament o 
contracte de treball, segons la circumstància que generi la contractació. 
 
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. 
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18. Gestió de Talent i Persones 
Número: 597/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
PROFESSORAT DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
MESTRE MONTSERRAT. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i l’oferta de treball d’una Borsa de Professorat de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat (ECMM). 
 
SEGON.-  PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de Professorat 
de l’ECMM al BOPB, al web municipal i a les xarxes socials. 
 
TERCER.-  Viabilitat pressupostària de l’oferta de treball dels llocs de treball de 
Professors/es de les Escoles Municipals estarà consignada a les partides de sous i 
salaris de les Escoles Municipals, en el moment que es formalitzi el nomenament o 
contracte de treball, segons la circumstància que generi la contractació. 
 
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. 
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19. Cultura.  
Número: 593/2020/eSUB. 
 
REVOCAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ L'ANY 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- INCOAR procediment de revocació de la subvenció de 4.000 € atorgada a 
l’entitat ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
amb CIF G6240800O per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre 
de 2020. 
 
SEGON.- REQUERIR a l’entitat ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ amb CIF G6240800O perquè procedeixi al reintegrament de 
l’import de la bestreta de la subvenció cobrada i no justificada, que ascendeix a 2.000 
€ més els interessos de demora que procedeixin.  La devolució del diners es farà  
mitjançant ingrés al compte número: ES 37 0081 0050 17 0001267035. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
QUART.- PEU DE 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 
 
 
20. Esports.  
Número: 1041/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEIBOL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a la FEDERACIÓ CATALANA DE 
VOLEIBOL amb NIF G08882797, per un import de tres mil euros (3.000 €),  destinada 
a l’organització del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei Tour a 
Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil euros (3.000 €) amb 
càrrec a l’aplicació 33.3410.48104 CONVENI FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEI, del 
pressupost de l’exercici 2021 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
TERCER.  APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 

3.1. FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  es compromet a:  

3.1.1. Destinar la subvenció a l’organització del Campionat de Catalunya de Vòlei 
Platja Vichy Catalan Vòlei Tour, el qual es durà a terme durant els dies 4, 5 i 6 de juny 
de  2021 a Vilanova i la Geltrú.  
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3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 

3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 

3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen.  

3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció. 

3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 

3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 

3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 

3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 

3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 

3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 

La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
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3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 

3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 

3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia 
la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada 
al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar 
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 

3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
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 dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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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 recurs que considereu procedent. 
  
 
21. Treball IMET.  
Número: 453/2021/eAJT. 
 
Aprovació de la segona addenda al Conveni de col·laboració per a la realització dels 
PFI-PTT 2020-2023 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR la segona addenda del Conveni de Col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització de programes de formació i 
inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves 
que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
Educació Secundària Obligatòria (ESO), per al període 2020-2023, amb els signataris 
corresponents, la qual es transcriu a continuació: 
 

SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL 
TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA   
  
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Àngel 
Luis Miguel Rodríguez, director general de Formació Professional, nomenat pel 
Decret 227/2021, de 15 de juny (DOGC núm. 8435, de 16 de juny de 2021), i 
actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació 
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de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC 
núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).  
  
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Il·lustríssima senyora Olga Arnau 
Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
  
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
legal suficient per formalitzar aquest acte i  
   
EXPOSEN  
  
1. Que en data 19 de desembre de 2019 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a la realització de programes de formació i inserció en la modalitat 
Pla de Transició al Treball (PTT).  
 
2. Que en data 24 de març de 2021 es va signar la primera addenda al conveni 
per tal d’actualitzar l’adreça on es fa la formació dels mòduls generals dels 
programes d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i 
d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.  
 
3. Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit de 
disminuir el nombre de grups a impartir, es deixa de fer el programa d’auxiliar 
de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, a partir  de l’1 de 
setembre de 2021.  
 
4. Que cal incorporar en aquest conveni les obligacions derivades de la 
Resolució EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s'estableix l'organització i 
la gestió de la modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de 
formació i inserció i es deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l'apartat 
8 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els 
programes de formació i inserció.  
  
Amb aquesta finalitat, les parts acorden la formalització de la present addenda, 
de conformitat amb les següents  
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CLÀUSULES 
   
Primera  
L’objecte d’aquesta addenda és disminuir el nombre de grups a impartir, es 
deixa de fer el programa d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques, a partir  de l’1 de setembre de 2021.  
  
Els programes objecte d’aquest conveni es realitzen mitjançant l’Institut de 
referència Joaquim Mir de Vilanova i la Geltrú.  
  
Segona  
Modificar la clàusula segona del conveni de col·laboració, que quedarà 
redactada de la manera següent:   
  
“Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents:  
  
a) L'organització de 2 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic i d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 
informàtics, d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la 
seva estructura i continguts.  
 
b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als  currículums 
establerts per als PFI, que inclouen  mòduls de formació general  i mòduls de 
formació professional (segons cada perfil) corresponents a qualificacions 
professionals de nivell 1, amb l’objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació 
i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen. Així mateix, s’inclouran 
les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a definir i aplicar 
l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament en el 
seu procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa.  
 
c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho 
considerin necessari, a altres  accions formatives adequades existents a la 
ciutat o fora d'ella, si s'escau.”  
  
Tercera  
Modificar la clàusula tercera del conveni de col·laboració, que quedarà 
redactada de la manera següent:   
  
“Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten 
els recursos següents:  
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a) El Departament d'Educació  
  
1. Un professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament 
d’Educació, assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la 
finalitat de dur a terme l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així 
com participar en les reunions de treball de xarxa impulsat pel Departament 
d’Educació. 
 
2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació 
posa a disposició del professorat que intervé en els programes objecte del 
present conveni, així com l'assessorament més directe de l’equip que realitza 
les funcions de coordinació general i territorial del Programa de Transició al 
Treball des del Departament d’Educació.  
 
3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que 
la Generalitat de Catalunya té subscrita  per tal de cobrir aquests riscos.  
 
4. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als 
mòduls de formació professional del programa d’auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic, objecte del present conveni.  
 
5. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic, amb càrrec al pressupost del Departament d’Educació.  
 
6. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat 
acadèmic i professional establert per als programes de formació i inserció.  
  
b) L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú   
  
1. Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament per l’Ajuntament 
per al desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del 
grup.  
 
2. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de 
formació general  dels programes de formació i inserció-PTT objecte d’aquest 
conveni.  
 
3. El material necessari pel desenvolupament de la formació  corresponent als 
mòduls de formació professional del programa objecte del present conveni: 
auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.  
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4. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics.  
 
5. El suport dels tècnics municipals.  
 
6. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de 
formació i inserció objecte d’aquest conveni.  
  
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà 
la coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.  
  
Els professionals a que fan referència els apartats b)1. i b)4. impartiran les 
hores de formació corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals 
d’equip com en les periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament 
d’Educació.  
  
La realització de les funcions del personal al que fan referència els apartats b)1. 
i b)4. no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en 
cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o nomenament 
administratiu entre aquest personal i el Departament d’Educació.  
  
Quarta  
Modificar la clàusula cinquena del conveni de col·laboració, que quedarà 
redactada de la manera següent:   
  
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents:  
  
a) Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa 
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic:  
  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments 
necessaris en l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de 
Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions formatives objecte 
d’aquest conveni. L’Ajuntament  manifesta que les instal·lacions compleixen els 
requisits per al seu ús com a espai docent.  
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa 
d’auxiliar muntatge i manteniment d’equips informàtics:  
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El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut 
Joaquim Mir, a l’avinguda de Vilafranca, s/n de Vilanova i la Geltrú amb 
l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa, pel període 
de gener a juny de cada curs escolar.  
  
b) Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa 
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic:  
  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les instal·lacions i equipaments 
necessaris  que té disponibles en l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La 
Paperera, així com al Centre Cívic Tacó, en l’avinguda Vilafranca del Penedès, 
26 de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions formatives 
objecte d’aquest conveni.  L’Ajuntament  manifesta que aquestes instal·lacions 
compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent.  
  
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa 
d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics:   
  
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut 
Joaquim Mir, a l’avinguda de Vilafranca, s/n de Vilanova i la Geltrú amb 
l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa, pel període 
de gener a juny de cada curs escolar.  
   
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta 
addenda.  

  
  
SEGON.- COMUNICAR aquest Acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú (IMET). 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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22. Habitatge.  
Número: 518/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ Y LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), PER A 
LA CESSIÓ D'HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER ASEQUIBLE 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el Convenio de col·laboración entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruccturación 
Bancaria, S.A., per a la cessió d’habitatges destinats al lloguer asequible i que es 
transcriu a continuación: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ Y LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA, S.A., PARA 
LA CESIÓN DE VIVIENDA DESTINADA AL ALQUILER ASEQUIBLE 
 
En [insertar], a [insertar fecha] 
 
 
REUNIDOS 
 
 
De una parte, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, representada por D. Olga 
Arnau Sanabra, en su condición de Alcaldesa que ostenta en virtud de la 
toma de posesión de 15 de junio de 2019. 
  
De otra parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Restructuración Bancaria (en adelante “SAREB”), con CIF A-86.602.158, y 
domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 89, representada por su 
[insertar], condición que ostenta en virtud [insertar referencia a acuerdo del 
Consejo y poderes]. 
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Las partes manifiestan la plena vigencia de las facultades con las que 
actúan y se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente 
Acuerdo y 
 
MANIFIESTAN 
 
I. El Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtud de lo establecido en el 
artículo 71.1.d) del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Catalunya puede ejercer competencias complementarias de las propias de 
otras administraciones públicas relativas a la vivienda. 
 
II. SAREB es una sociedad anónima de naturaleza jurídico-privada 
creada al amparo de las previsiones contenidas en la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de crédito como 
elemento clave del proceso de saneamiento del sistema financiero español y 
en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Reino de España en 
el Memorando sobre Política Sectorial Financiera de 23 de julio de 2012.   
La sociedad tiene por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración 
directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos transferidos por 
las entidades de crédito sometidas a procesos de reestructuración o 
resolución, así como de aquellos que pudiera adquirir en el futuro, 
maximizando su valor y logrando su desinversión en un plazo razonable. 
 
III. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1559/2012, de 
15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las 
sociedades de gestión de activos, SAREB se constituye como una sociedad 
anónima que presenta determinadas particularidades derivadas de su objeto 
social singular y el interés público derivado de su actividad. En concreto el 
Real Decreto señala como sus objetivos: 
 

a. Contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo 
los activos correspondientes de forma que, desde su 
transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos 
vinculados a estos activos. 

 
b. Minimizar los apoyos financieros públicos. 
 
c. Satisfacer las deudas y obligaciones que se contraigan en el 

curso de sus operaciones. 
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d. Minimizar las posibles distorsiones en los mercados que se 
puedan derivar de su actuación. 

 
e. Enajenar los activos recibidos optimizando su valor, dentro del 

plazo de tiempo para el que hayan sido constituidos. 
 
IV. SAREB, sin alejarse del mandato legal que le ha sido 
encomendado, desea contribuir a paliar los problemas sociales derivados de 
la crisis económica mediante la cesión del usufructo temporal de viviendas. 
 
Para articular ese objetivo, ha buscado la colaboración de instituciones 
públicas competentes en materia de vivienda, tales como Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SAREB entiende que la cesión temporal en usufructo de un número limitado 
de viviendas a instituciones competentes para destinarlas a fines sociales, 
mediante su puesta el régimen de alquiler o alojamiento, resulta compatible 
con su labor fundamental de liquidación de activos procedentes de la 
reestructuración bancaria, toda vez que se produzca dentro de unas 
determinadas condiciones establecidas en este Convenio. 
 
Por las razones anteriores expuestas, las partes acuerdan formalizar el 
presente Convenio de Colaboración, lo que llevan a efecto en virtud de las 
siguientes 
 
CLÁUSULAS: 
 
Primera.- Objeto y fines 
 
1.1. El objeto de este Convenio es establecer las condiciones de 
colaboración entre Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y la SAREB, que 
permitan destinar durante un tiempo determinado parte de las viviendas 
propiedad de esta última, al alquiler social o al alojamiento de personas en 
especiales circunstancias de protección bajo la gestión de Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
1.2. En este sentido, SAREB se compromete a ceder en usufructo a 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, una cifra inicial de 24 viviendas, 
recibiendo de Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una contraprestación 
mensual por cada una de las viviendas, en los términos y condiciones que 
se establecen en el presente documento. 
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1.3. La gestión de las viviendas se llevará a cabo, de forma directa por 
parte de Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
1.4. Las viviendas objeto de este Convenio podrán incluir cualesquiera 
viviendas propiedad de SAREB, en particular, y sin carácter limitativo, 
viviendas actualmente poseídas por personas físicas en quienes concurra la 
condición de antiguos deudores hipotecarios, que, habiendo sido objeto de 
un procedimiento ejecutivo de desahucio, se encuentren en situación previa 
al lanzamiento judicial, situaciones posesorias irregulares derivadas de un 
previo arrendamiento como consecuencia del impago de rentas u otras 
cantidades debidas por el arrendatario o expiración del término contractual, 
ocupaciones en precario, u otras situaciones posesorias asimiladas. La 
cesión de tales viviendas ocupadas se efectúa con el fin de que Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú regularice la situación posesoria mediante su 
transformación en un alquiler asequible u otra fórmula de solventar esa 
irregularidad posesoria, evitando así que el potencial lanzamiento se 
produzca. 
 
1.5. El Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifiesta su voluntad, 
siempre que sea posible, de proceder a la compraventa de los activos 
cedidos en el convenio, y Sareb, igualmente siempre que sea posible, a 
facilitar la misma. 
 
1.6. La consecución de los fines de este Convenio podrá articularse por 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en colaboración con Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, sin que ello modifique la condición de cesionario de las 
mismas de Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que será la única responsable 
frente a SAREB del cumplimeto de todas las obligaciones dimanantes de 
este Convenio. 
 
Segunda.- Características y condiciones del contrato de cesión en usufructo 
entre Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y SAREB 
 
2.1 SAREB y Ajuntament de Vilanova i la Geltrú firmarán cuantos 
contratos sean necesarios, ajustados al modelo que se adjunta como 
ANEXO, por los que SAREB cederá el usufructo de las viviendas detalladas 
en dicho contrato, manteniendo SAREB la nuda propiedad de las mismas.  
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2.2 El montante de la contraprestación por dicha cesión en usufructo a 
satisfacer por Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dependerá de si la vivienda 
se encuentra o no ocupada en el momento de la cesión.  
 
Será una cantidad fija mensual, por cada una de las unidades, y que 
ascenderá a 125 €/mes, por cada vivienda que en el momento de la cesión 
esté vacía, y 75 €/mes por cada vivienda que en el momento de la cesión 
esté ocupada. 
 
Las contraprestaciones se entiende impuestos excluidos, y liquidarán a la 
SAREB con una frecuencia trimestral. 
 
2.3 Se establece un período de carencia para el pago de las 
contraprestaciones establecidas, que comenzará a computarse en el 
momento de la firma del contrato de cesión.   
 
En el caso de las viviendas que en el momento de la cesión estén vacías, la 
contraprestación se devengará a los 3 meses desde la fecha de la firma del 
contrato de usufructo. 
 
En el caso de las viviendas que en el momento de la cesión estén ocupadas, 
la contraprestación se devengará a los 6 meses desde la fecha de la firma 
del contrato de usufructo. 
 
2.4 Cuando no sea posible regularizar la situación de los poseedores u 
ocupantes de las viviendas mediante la formalización de un contrato de 
alquiler, finalizado el período de carencia Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
lo notificará a la SAREB, junto con los informes preceptivos, siendo 
devueltas las viviendas sin cargo alguno imputable a Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, hasta un máximo del 50% de las mismas.  
 
2.5 Durante la totalidad del plazo de vigencia del contrato de usufructo, 
la distribución de los gastos entre las partes se repartirá de la siguiente 
forma: 
 
Serán de cuenta de SAREB los gastos siguientes: 
 
• La cobertura de seguros de las viviendas (daños y responsabilidad civil). 
• Cuotas de la comunidad de propietarios. 
• Los gastos y reparaciones que tengan carácter extraordinario. 
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• Gastos de mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda (zonas privativas) y reparaciones necesarias cuando tengan un 
carácter extraordinario. 
 
 Serán de cuenta de Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el resto de los 
gastos, entre otros, los siguientes: 
 
• Cédula de habitabilidad (si no existiera y fuese necesario). 
• Certificado de eficiencia energética (si no existiera y fuese necesario). 
• Gastos ordinarios, derivados del uso diario de la vivienda y destinados al 
mantenimiento de la misma y de sus condiciones de habitabilidad (zonas 
privativas) y cualquier otro tipo de reparación ordinaria.    
• Medidas necesarias para la prevención de la ocupación ilegítima en las 
viviendas vacías (vigilancia, puertas antivandálicas).  
• Gastos propios de gestión y administración de las viviendas (contabilidad, 
representación en comunidades de propietarios, depósito de fianzas si se 
arrendasen las viviendas, etc). 
• Cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 61.1 c) de TRLRHL), sin 
perjuicio de la aplicación de bonificaciones en la cuota.  
 
Caso de que Ajuntament de Vilanova i la Geltrú precise hacer obras para 
adecuación de las viviendas a los fines para los que se ceden, deberá 
obtener la previa autorización de SAREB, por escrito. A la finalización de la 
cesión SAREB podrá razonadamente requerir de Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la eliminación a su costa, de todas o parte de esas obras de 
adecuación. 
 
La asunción de gastos y costes, no autorizados, no dará derecho a ninguna 
de las partes a repercutirlos a la otra parte o a exigir indemnización por ellos 
a la finalización de la cesión. 
 
En caso de ser necesarias obras de adecuación para habitabilidad, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y SAREB asumirán su coste al 50%, 
hasta un máximo de 7.000 €/vivienda. De superarse este límite SAREB 
podrá optar por dejar la vivienda fuera del alcance del presente convenio.  
 
Asimismo, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el caso de que los costes 
de adecuación para habitabilidad excedan de 7.000 €, podrá solicitar a 
SAREB la sustitución de las viviendas en cuestión. SAREB las otorgará en 
la medida en que disponga de viviendas sustitutivas.  
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Los suministros de luz, agua y gas serán dados de alta por las personas 
arrendatarias de las viviendas o, en su caso, por Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Los consumos de suministros deberán ser asumidos por los 
arrendatarios. 
 
2.6 El contrato de cesión tendrá una duración de cuatro años, al 
término de los cuales, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú garantiza que las 
viviendas serán devueltas a SAREB vacías, o con contrato de alquiler en 
vigor y al corriente de pago y en adecuadas condiciones de habitabilidad, sin 
perjuicio del normal deterioro por el uso, de modo que SAREB pueda tomar 
plena posesión de las mismas.  
 
2.7 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se compromete a informar a 
SAREB con periodicidad trimestral de la situación de todos los inmuebles 
cedidos en lo referente a su destino para los fines a para los que se cedieron 
las viviendas, incluida la efectiva ocupación de las mismas, tasas de mora, 
altas necesarias, ingresos por alquileres y cualesquiera otros detalles que la 
Comisión de Seguimiento de este Convenio considere oportuno incluir. 
 
2.8 En el caso de que la cesión en usufructo se efectúe en forma 
escalonada, los contratos de cesión del usufructo, se firmarán en un plazo 
total no superior a seis meses. El número de viviendas incluidas en cada 
fase quedará a discreción de SAREB. 
 
2.9 Respecto de aquellas viviendas destinadas a arrendamiento, en el 
supuesto de que los arrendatarios de las mismas desistan del contrato, y 
siempre y cuando se produzca la entrega física de las llaves y de la 
posesión efectiva del inmueble durante la vigencia del Convenio, Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, pondrá en conocimiento de SAREB dichos hechos, 
siendo opción de SAREB recuperar la vivienda vacía o autorizar la 
formalización de un nuevo contrato de alquiler con terceras personas, no 
operando en este caso la carencia de 3 meses para el pago de la 
contraprestación. 
 
Tercera.-Uso de las viviendas cedidas  
 
3.1 SAREB consiente que Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destine 
las viviendas cedidas para su alquiler a particulares, personas físicas que 
cumplan las condiciones de necesidad social establecidas en la normativa 
aplicable, el presente Convenio y de conformidad con los programas 
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sociales que en cada momento tenga en marcha el Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.  
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrá alquilar la vivienda a precios 
asequibles a las personas físicas que cumplan con dichos requisitos, o bien 
podrá cederlas de forma gratuita en casos de emergencia social, pero en 
ambos supuestos se abonará de igual modo, a SAREB, la contraprestación 
económica pactada.    
 
3.2 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú seleccionará a los Beneficiarios 
con arreglo a criterios de necesidad social, establecidos en el marco de sus 
programas sociales, pero asimismo considerando la idoneidad de los 
Beneficiarios para garantizar el adecuado uso y disfrute de las viviendas, 
con pleno respeto a normativa incluida en las Normas de Comunidad (y 
Estatuto de Régimen Interior, en su caso). 
 
3.3 Corresponderá a SAREB seleccionar las viviendas que serán 
ofrecidas en régimen de cesión de usufructo, de modo que no se ponga en 
cuestión el cumplimiento de los mandatos legales a los que esté sujeta. 
 
3.4 SAREB cederá las viviendas en el estado de habitabilidad en que le 
fueron traspasadas, siendo cuenta y cargo de Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la inspección de las mismas y la determinación y ejecución de los 
trabajos de adecuación para que reúnan los requerimientos para ser 
dedicadas a los fines para los que se ceden.  
 
3.5 Las viviendas ocupadas propuestas para su cesión serán 
revisadas, una vez cedidas por SAREB, por parte de Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, para determinar la situación social de los ocupantes y su 
posibilidad de regularizar su situación en forma de arrendamiento de los 
descritos en el presente Convenio. De los resultados de esta revisión, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dará cuenta a SAREB por medio de un 
informe escrito. 
 
3.6 Durante la vigencia del Convenio, Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú inspeccionará y controlará el estado posesorio o de ocupación de las 
viviendas, comprobando asimismo que los beneficiarios hacen un uso 
adecuado de las mismas, que se encuentren al corriente en el abono de las 
rentas, atenderá al mantenimiento de las condiciones de habitabilidad, e 
instará, en los casos en que proceda, cualquier actuación pertinente para 
garantizar el adecuado uso de las viviendas por sus beneficiarios y la 
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recuperación de la posesión de las mismas por SAREB a la extinción de la 
cesión. 
 
Cuarta.- Comisión de Seguimiento  
 
4.1 Se constituye una Comisión de Seguimiento, integrada como 
mínimo por dos representantes de cada una de las partes del presente 
convenio. Esta Comisión se reunirá a petición de cualquiera de ambas 
partes y, al menos dos veces al año, semestralmente. El lugar de 
celebración de las reuniones será, de manera alternativa, la sede de cada 
una de las partes de este convenio. Ante una petición de reunión por escrito 
de una de las partes, esta deberá producirse en un plazo no superior a 15 
días naturales. 
 
4.2 Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes: 
 
i) Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del 

presente convenio y de los compromisos de las partes. 
 
ii) Velar para que se cumplan las finalidades para las que se ceden las 

viviendas objeto del convenio. 
 
iii) Resolver, en primera instancia, las controversias que puedan surgir en 

la interpretación y cumplimiento del convenio. 
 
iv) Adoptar decisiones sobre las cuestiones que le sometan cualquiera de 

las partes firmantes del presente convenio en el desarrollo del mismo.  
 
4.3 Las decisiones de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por 
unanimidad. 
 
Quinta. Vigencia 
 
Este convenio estará vigente durante el plazo de 4 años, a contar desde la 
fecha de su firma, y podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, 
por períodos de un año, hasta un máximo de 4 años más, sin perjuicio de la 
vigencia independiente de los contratos de arrendamiento que se hayan 
formalizado, a raíz de la operatividad de este Convenio, y que a la fecha de 
expiración de los mismos se encuentren al corriente de pago. En ese caso, 
se atenderá a la vigencia establecida en cada contrato. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

Sexta. Confidencialidad 
 
6.1 Las partes se obligan a mantener la confidencialidad sobre los 
asuntos de los que tengan conocimiento por razón de esta colaboración, y 
no podrán darles difusión sin la autorización expresa y por escrito de la otra 
parte.  
 
6.2 Ambas partes se comprometen a utilizar toda la información a la 
que tengan acceso con ocasión o en ejecución de este acuerdo, únicamente 
dentro del marco de este Convenio. Por lo tanto, la revelación de la 
información confidencial, por parte de cualquiera de las partes, podrá dar 
lugar a las responsabilidades correspondientes. 
 
6.3 En las comunicaciones que pudieran realizarse entre las partes, en 
relación con datos de carácter personal o especialmente protegidos, 
actuarán de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y resto 
de normativa aplicable en la materia. 
 
6.4 Lo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones legales y 
estatutarias en materia de transparencia que sean de aplicación a cada una 
de las partes. 
 
Séptima. Causas de Extinción  
 
7.1 Serán causas de extinción del Convenio las siguientes: 
 
i) el mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben, manifestado por 

escrito. 
ii) la imposibilidad legal o material de continuar con el objeto del 

convenio. 
iii) el incumplimiento grave de cualquiera de sus cláusulas. 
iv) la denuncia de una de las partes, que habrá de hacerse con un 

mínimo de tres meses de antelación. 
v) la finalización del periodo de vigencia sin que medie acuerdo para 

prorrogarlo. 
vi) El incumplimiento de la finalidad social para la que se efectúa la 

cesión. 
vii) las causas generales establecidas en la legislación vigente. 
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7.2 La extinción del convenio no afectará a las actuaciones iniciadas, 
en especial a los contratos de arrendamiento suscritos que mantendrán su 
vigencia, sin perjuicio de la subrogación de SAREB en los mismos.  
 
Octava. Resolución de conflictos 
 
8.1 Las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación, 
modificación, efectos y resolución del presente Convenio las resolverá la 
Comisión de Seguimiento. 
 
8.2 A falta de acuerdo, las partes de este Convenio se someten 
irrevocablemente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
competentes. 
 
Y en prueba de conformidad, firman este Convenio por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
ANEXO - MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN EN USUFRUCTO 
 
En [insertar lugar] a [insertar fecha]  
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D./Dña. [insertar nombre del representante], en su condición 
de [insertar cargo] que actúa en nombre y representación del Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, (en adelante “Ayuntamiento”), con CIF P0830800I y 
domicilio en Plaça de la Vila, 8, condición que ostenta en virtud del 
nombramiento efectuado por acuerdo de Pleno de 15 de junio de 2019 y en 
uso de las facultades otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Regimen Local. 
 
De otra parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Restructuración Bancaria (en adelante “SAREB”), con CIF A-86.602.158, y 
domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 89, representada por D. José 
Gaspar Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas, Director de 
Responsabilidad Social Corporativa, representación que ostenta en virtud 
del poder otorgado el 23 de julio de 2015, ante el Notario de Madrid D. José 
Miguel García Lombardía actuando como sustituto D. Jesús Roa Martínez 
con el número 3.398 de su protocolo. 
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Las partes se reconocen recíprocamente plena capacidad legal de contratar 
y obligarse y  
 
MANIFIESTAN 
 
I.- Que en el día [insertar fecha] se ha suscrito un Convenio de Colaboración 
entre Sareb y  [insertar institución] (en adelante el “Ayuntamiento”) para la 
gestión por parte de esta última de viviendas propiedad de Sareb (en 
adelante el “Convenio”) con el fin de destinarlas a emergencia social. 
 
II.- Que en la cláusula segunda del Convenio se establece que Sareb y el 
Ayuntamiento firmarán uno o varios contratos, por los que Sareb cederá el 
usufructo de cada una de las viviendas detalladas en el contrato. 
 
III.- Que Sareb es propietaria de las viviendas que constan en el Apéndice 
del presente contrato. 
 
IV.- Que es de interés de Sareb ceder el usufructo de las viviendas 
indicadas en el mencionado Apéndice para que sean alquiladas y/o 
administradas por parte del Ayuntamiento otorgando, en consecuencia, 
contrato de usufructo a favor de este Ayuntamiento,  de acuerdo con los 
siguientes 
 
PACTOS 
 
Primero.- OBJETO 
 
Sareb, en su condición de propietaria, otorga a favor del Ayuntamiento el 
usufructo de las viviendas indicadas en el Apéndice del presente contrato 
para que realice las gestiones necesarias para arrendar y/o administrar 
dichas viviendas de acuerdo con las condiciones establecidas aquí y en el 
Convenio. 
 
Segundo.- CONTRAPRESTACIONES 
 
2.1  Importe de las contraprestaciones 
 
El montante de la contraprestación por dicha cesión a satisfacer por el 
Ayuntamiento dependerá de si la vivienda se encuentra o no ocupada en el 
momento de la cesión. 
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• En el supuesto de viviendas ocupadas de forma irregular, la 
contraprestación será fija y se establecerá en 75 €/mes por cada vivienda 
ocupada cedida. 
 
• En caso de viviendas que se encuentren vacías en el momento de la 
cesión, la contraprestación se establecerá en una cuantía fija de 125 €/mes 
por cada vivienda vacía cedida.  
 
La contraprestación anterior se entiende impuestos excluidos. 
 
2.2  Devengo y abono de las contraprestaciones 
 
El abono de dichas contraprestaciones será independiente del hecho mismo 
de que la vivienda se encuentre o no arrendada a un inquilino que la destine 
a vivienda permanente. Las contraprestaciones se liquidarán a Sareb con 
una frecuencia trimestral. 
 
Se establece un período de carencia de las contraprestaciones establecidas 
de: 
 
• En el caso de viviendas, incluidas en el Apéndice del presente contrato, 
que en el momento de la cesión estén vacías, la contraprestación se 
devengará a los 3 meses desde la fecha de la firma del contrato de 
usufructo. 
• En el caso de viviendas, incluidas en el Apéndice del presente contrato, 
que en el momento de la cesión estén ocupadas, la contraprestación se 
devengará a los 6 meses desde la fecha de la firma del contrato de 
usufructo. 
 
Tercero.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
3.1 Gestiones para la gestión y/o arrendamiento de la vivienda 
 
El Ayuntamiento llevará a cabo los procesos de adjudicación de las 
viviendas cedidas por Sareb, y en su caso intervendrá como arrendadora en 
los contratos de arrendamiento que suscriban las personas físicas que 
resulten adjudicatarias y gestionará el cobro de las rentas a los arrendatarios 
de las viviendas de acuerdo con las condiciones establecidas en la cláusula 
tercera del Convenio. 
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3.2 Distribución de los gastos de la vivienda 
 
Durante la totalidad del plazo de vigencia del contrato suscrito, la 
distribución de los gastos entre las partes se hará de la siguiente forma: 
 
Serán de cuenta de Sareb los gastos siguientes: 
 
• La cobertura de seguros de las viviendas (daños y responsabilidad civil). 
• En caso de ser necesarias obras de adecuación asumirá su coste al 50%, 
hasta un máximo de 7.000€/vivienda. De superarse este límite SAREB 
podrá optar por dejar la vivienda fuera del alcance del presente convenio. 
• Cuotas de la comunidad de propietarios. 
• Los gastos y reparaciones que tengan carácter extraordinario. 
 
Serán de cuenta del Ayuntamiento, el resto de los gastos, entre otros, los 
siguientes: 
 
• Cédula de habitabilidad (si no existiera y fuese necesario). 
• Certificado de eficiencia energética (si no existiera y fuese necesario). 
• Gastos ordinarios, derivados del uso diario de la vivienda y destinados al 
mantenimiento de la misma y de sus condiciones de habitabilidad (zonas 
privativas) y cualquier otro tipo de reparación ordinaria. 
• En caso de ser necesarias obras de adecuación asumirá su coste al 50%, 
hasta un máximo de 7.000€/vivienda. De superarse este límite SAREB 
podrá optar por dejar la vivienda fuera del alcance del presente convenio. 
• Medidas necesarias para la prevención de la ocupación ilegítima en las 
viviendas vacías (vigilancia).  
• Gastos propios de gestión y administración de las viviendas (contabilidad, 
representación en comunidades de propietarios, depósito de fianzas si se 
arrendasen las viviendas, etc). 
• Cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 61.1 c) de TRLRHL), sin 
perjuicio de la aplicación de bonificaciones en la cuota 
 
3. 3 Desistimiento de los arrendatarios   
 
En el supuesto de que los arrendatarios de las viviendas desistan del  
contrato, y siempre y cuando se produzca la entrega física de las llaves y de 
la posesión efectiva del inmueble durante la vigencia del convenio, el 
Ayuntamiento pondrá en conocimiento de Sareb este hecho, proponiendo, 
en el caso que tenga una persona y/o familia en riesgo de exclusión 
residencial, la firma de un nuevo contrato de alquiler con tercera persona 
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siendo opción de Sareb recuperar la vivienda vacía o autorizar la 
formalización del nuevo contrato de alquiler, aportando, en el caso que 
tenga una persona y/o unidad familiar en riesgo de exclusión residencial, un 
nuevo contrato de alquiler con tercera personas, no operando en este caso 
la carencia de tres meses para el pago de la contraprestación. 
 
Cuarto.- PLAZO DEL CONTRATO 
 
El contrato de usufructo tendrá una duración de 4 años. 
 
Quinto.- RESTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
Al término de la cesión, y según proceda en cada caso, el Ayuntamiento 
garantizará que: 
 
a) las viviendas serán devueltas a Sareb vacías y en adecuadas 
condiciones de habitabilidad, de modo que ésta pueda tomar plena posesión 
de las mismas; o 
 
b) Sareb, o la sociedad que ésta determine, se subrogará en el 
contrato de arrendamiento que en esa fecha se halle vigente, si bien será 
condición de la subrogación que el arrendatario se encuentre al corriente de 
pago de la renta en el momento en que dicha subrogación haya de tener 
lugar.  
 
Sexto.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
 
6.1 Resolución por incumplimiento del contrato  
 
Son causas de resolución del presente contrato el incumplimiento grave de 
las obligaciones asumidas por las partes. 
 
6.2 Consecuencias del incumplimiento grave  
 
El incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes 
facultará a la otra a escoger entre una de las dos opciones siguientes: 
 
a)   Exigir el cumplimiento del contrato. 
b)   Resolver el contrato, con resarcimiento de los daños y perjuicios y 

abono de intereses. 
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6.2 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del pacto Quinto 
 
Si llegado término de la cesión (o expirado el contrato por otra causa), el 
cesionario no devuelve la posesión, o la devolución de la posesión no se 
ajusta a lo establecido en el pacto Quinto, se seguirán devengando a favor 
de Sareb las contraprestaciones previstas en el pacto Segundo. 
 
Séptimo.- LEY APLICABLE 
 
El presente contrato de usufructo se regirá por la voluntad de las partes 
manifestada en éste contrato y en lo que no se prevea expresamente por lo 
que dispone el Convenio y por lo previsto en el Código Civil (arts. 467 y 
siguientes). 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el usufructo se cede como 
intransmisible, por razón de la finalidad social y no será de aplicación lo 
previsto en el art. 491 del Código Civil. 
 
Octavo.- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
Ambas partes designan como domicilio a efecto de notificaciones, el 
indicado en la comparecencia de este contrato.  
 
Noveno.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
9.1. Las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación, 
modificación, efectos y resolución del presente contrato las resolverá la 
Comisión de Seguimiento. 
 
9.2. A falta de acuerdo, las partes se someten irrevocablemente a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes según el Convenio. 
 
Como prueba de conformidad, suscriben el presente contrato, por duplicado 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados anteriormente. 
 
Apéndice - Relación de viviendas objeto del contrato de usufructo 
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SEGON.- DISPOSAR la publicació d’aquest conveni en el DOCG, en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldessa a la signatura d’aquest conveni i al regidor 
Delegat d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme a la signatura dels 
contractes de cessió temporal en usdefruit dels habitatges objecte del conveni del punt 
primer d’aquest acord, amb la  corresponent tramitació administrativa per a cada 
contracte. 
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QUART.- NOTIFICAR aquests acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
23. Llicències i Disciplina.  
Número: 775/2020/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A PROMOTORA DE 
MAGATZEMS I HABITATGES, SL, PER A CONSTRUIR DOS HABITATGES 
UNIFAMILIARS APARELLATS DE PB+PP, AL C. SANT MIQUEL, 19A I 19B 
(EXP.775/2020/eOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a promotora de 
magatzems i habitatges, sl, per a construir dos habitatges unifamiliars aparellats de 
PB+PP,  situat al C. SANT MIQUEL, 19A I 19B (EXP.775/2020/eOBR)., d'acord amb la 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons els acords favorables de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

a. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar, grua torre i grua 
mòbil, 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      70,43     12       82,43 
Grua-mòbil      70,43      14                 84.43 

  
 

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

 
c. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o 

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

 
d. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 

acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el 
que estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat 
Aèria i l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 
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2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de ’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

 
3. 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. 

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

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

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

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

 
9. La numeració i lletra dels habitatges haurà de mantenir l’ordre correlatiu de la 

numeració oficial del vial. 
 
10. 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. 
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11. 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. 

 
12. 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. 
 
13. 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. 

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

continguin clor en el procés de fabricació. 
 
15. 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. 

 
16. 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. 
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17. 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 
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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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24. Llicències i Disciplina.  
Número: 992/2020/eOBR. 
 
AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT A FAVOR DE RIBES ROGES 
21 ROSAMAR, SL, DE LA LLICÈNCIA 0000012/2019-OBR, CONCEDIDA PER 
DECRET D'ALCALDIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019, PER A ENDERROCAR 
EDIFICI I CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP+PSCO, AIXÍ COM 
DE LA MODIFICACIÓ D'AQUESTA LLICÈNCIA TRAMITADA A TRAVÉS DE 
L'EXPEDIENT ELECTRÒNIC 992/2020/eOBR I CONCEDIDA PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 13 D'ABRIL DE 2021, CONSISTENT EN REDUIR EL 
NOMBRE TOTAL DELS HABITATGES INICIALMENT PROJECTATS I LA SEVA 
DISTRIBUCIÓ, RESULTANT LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
AÏLLAT DE PS+PB+3PP+PSCO, AMB 4 HABITATGES I APARCAMENT (8 PLACES 
DE COTXES I 3 DE MOTOCICLETA) I PISCINA A LA PLANTA COBERTA, AL 
PASSEIG DE RIBES ROGES, 21.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT a favor de RIBES 
ROGES 21 ROSAMAR, SL, de la llicència 000012/2019-OBR, concedida per Decret 
d’Alcaldia del dia 12 de juny de 2019, per a enderrocar edifici i construir edifici 
plurifamiliar de PS+PB+3PP+PSCO, així com de la modificació d’aquesta llicència, 
tramitada a través de l’expedient electrònic  992/2020/eOBR, i concedida per la Junta 
de Govern Local del dia 13 d’abril de 2021, consistent en reduir el nombre total dels 
habitatges inicialment projectats i la seva distribució, resultant la construcció d’un 
edifici plurifamiliar aïllat de PS+PB+3PP+PSCO, amb 4 habitatges i aparcament (8 
places de cotxe i 3 de motocicleta) i piscina a la planta coberta, al passeig de Ribes 
Roges, 21.  
 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’antic titular Sr. amb DNI 46321751G i al nou 
titular RIBES ROGES 21 ROSAMAR, SL. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

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 
    
 
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 211/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI 
35056767-Y, PER A LEGALITZAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB, 
SITUAT AL C. ARADA, 9 (EXP.211/2021/eOBR).  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. 
AMB DNI 35056767-Y, PER A LEGALITZAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PB,  SITUAT AL C. ARADA, 9 (EXP.211/2021/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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1. Sobre les aigües residuals i pluvials: 
 
• La xarxa de clavegueram del sector és totalment separativa. És per tant obligat que 
la xarxa de recollida d’aigües sigui totalment separativa en l’interior de cadascuna de 
les parcel·les. 
 
• No es permet la utilització de fosses sèptiques ni pous morts per a l’eliminació de les 
aigües brutes de la parcel·la. 
 
• Està totalment prohibit connectar a la connexió d’aigües residuals cap canal ni 
baixant d’aigües pluvials. 
 
• Les aigües pluvials de les parcel·les s’evacuaran per escorrentia superficial fins al 
carrer. En tota parcel·la, el punt més baix de la qual estigui per sobre d’algun dels 
carrers amb els que limiti, evacuarà superficialment les aigües pluvials al carrer. 
 
2. Tal com estableix la Disposició Transitòria Primera del Pla Parcial 
 
• Quan les edificacions existents amb anterioritat a l'aprovació inicial del present Pla 
Parcial, àdhuc les que no disposin de llicència municipal, no s'ajustin a les condicions 
d'altura mínima, nombre de plantes, ocupació de parcel·la, separació de l'edificació als 
límits de parcel·la, i edificabilitat màxima, no es consideraran com a fora d'ordenació, 
sinó com edificis amb volum disconforme. 
 
• Els volums disconformes hauran de ser enderrocats o adaptats a les presents 
ordenances com a condició prèvia de llicència d’obres quan es vulgui ampliar el sostre 
edificat dintre de la parcel·la, dins els límits de subzona que li correspongui. 
 
• Pels casos de les parcel·les disconformes per sobre edificació (excés d’edificabilitat 
per sobre l’atribució que li correspongui per subzona), el sostre sobre edificat en cap 
cas és consolidable com a sostre edificable propi de la parcel·la. 
 
3. En cas de voluntat de parcel·lar el solar posteriorment a la legalització de l’edificació 
existent, caldrà tenir en compte les ordenances d’aplicació a cada zona, no podent-se 
deixar cap part de l’edificació existent en situació de volum disconforme.  
 
Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de la 
variació de parcel·lació, aniran a càrrec del propietari. 
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4. La present legalització només és a efectes urbanístics i el seu objecte és el de 
analitzar el compliment dels paràmetres establerts en el Pla Parcial, així com tenir un 
fons documental de les edificacions existents en el sector. 
 
5. Es recorda que és necessari que el contribuent acrediti la superfície a efectes de 
cadastre i per tant que complimenti el corresponent model 902-S (902 Simplificat, per 
habitatges unifamiliars). Aquest imprès es pot comprar a caixa o a hisenda. Per a la 
tramitació del model 902 serà necessària una còpia de la mateixa documentació que 
es presenta per a la legalització i l’imprès complimentat. Cal precisar que la declaració 
a efectes de cadastre ha de ser un tràmit independent a l’estimació o desestimació de 
la legalització, és a dir, igualment s’ha de presentar el model 902. 
 
6. La llicència 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
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. 
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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.” 
  
 
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 259/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A GRUP AL MINUT, 
SL,  PER A CONSTRUIR 6 HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS EN REGIM 
DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE PB+1PP,  SITUATS AL C. FES, 20A, 20B, 22A, 22B, 
24 i 26 (EXP.259/2021/eOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a grup al minut, sl per a 
construir 6 habitatges unifamiliars aparellats en regim de divisió horitzontal de 
PB+1PP,  al C. FES, 20A, 20B, 22A, 22B, 24 i 26 (EXP.259/2021/eOBR), d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons els acords favorables de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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

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

Edificació     40                8,70                48,72 
    
  
b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 

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

 
c. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o 

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

 
d. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment 

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

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

de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 
 
3. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 

comporti el posterior desenvolupament del Projecte 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. 

 
4. 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 
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reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de 
l’article 23.3, d’aquesta normativa. Així com certificat tècnic del responsable e 
l’obra on es justifiqui l’acompliment e l’Ordenança d’estalvi d’aigua”. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 
 
8. 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. 

 
9. 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. 
 
10. 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 
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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. 

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

continguin clor en el procés de fabricació. 
 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 
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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  
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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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27. Llicències i Disciplina.  
Número: 375/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI  
47836871E, PER A MODIFICAR EL PROJECTE 997/2018-OBR DE REFORMA I 
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE DE LA PLANTA SEGONA (CONCEDIDA PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12/9/2018), CONSISTENT EN MODIFICAR 
UNA PART DE LA COBERTA INCLINADA INICIALMENT PROJECTADA, PER A FER  
COBERTA PLANA,  AL PG. CARME, 27 2n. (EXP.375/2021/eOBR).  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística al sr. amb dni  
47836871e, per a modificar el projecte 997/2018-obr de reforma i rehabilitació de 
l’habitatge de la planta segona (concedida per la junta de govern local del dia 
12/9/2018), consistent en modificar una part de la coberta inclinada inicialment 
projectada, per a fer  coberta plana, al PG. CARME, 27 2n. (EXP.375/2021/eOBR), 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
La modificació del projecte s’atorga amb les mateixes condicions establertes a la 
llicència 000997/2018-OBR, concedida per la Junta de Govern del dia 12/9/2018, i que 
són les següents: 
 
1. Els materials a utilitzar en les façanes dels edificis s’adaptaran a l’entorn en què 

aquestes s’emplacin, de forma que en cap resultin discordants respecte a les 
preexistències. 

 
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. 
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3. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 

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

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

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

continguin clor en el procés de fabricació. 
 
8. 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. 
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9. 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. 

 
10. 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.  
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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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
28. Llicències i Disciplina.  
Número: 830/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A INVERSIONS 
FONT VILANOVA 2006, SL,  PER A REFORMAR EL LOCAL I CANVIAR EL SEU US 
PER A DOS HABITATGES, A LA RBLA. DEL CASTELL, 31 BX.01 
(EXP.830/2021eOBR).  
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a inversions font vilanova 
2006, sl,  per a reformar el local i canviar el seu us per a dos habitatges, situat a la 
RBLA. DEL CASTELL, 31 BX.01 (EXP.830/2021eOBR, 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. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar projecte tècnic VISAT per part de 

l’arquitecte. 
 
2. Després de la divisió horitzontal la descripció dels elements és la següent: 
 

a.  ENTITAT 1: habitatge de 76,60 m2 construïts desenvolupats en planta 
baixa, amb façana a la Rambla del Castell. 
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b.  ENTITAT 2: habitatge de 79,40 m2 construïts desenvolupats en planta 
baixa, amb façana al carrer Cristòfol Raventós i Rambla del Castell. 

 
 
3. 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.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora 
de l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat 
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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. 
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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. 
   
29. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 9/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA 
IMPERMEABILITZACIÓ I L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE LA COBERTA PLANA I DE LA 
REALITZACIÓ DE L'ENVÀ PLUVIAL EN PARAMENT EXTERIOR DE L'EDIFICI 
ANNEX A LA CASA MARQUÉS DE CASTROFUERTE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament el projecte d’obres “Substitució de la 
impermeabilització i l’aïllament tèrmic de la coberta plana i de la realització de l’envà 
pluvial en parament exterior de l’edifici annex a la Casa Marqués de Castrofuerte” de 
Vilanova i la Geltrú, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut, redactat per part dels 
Serveis Tècnics Municipals i  promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost 
total per a contracte de seixanta tres mil vuit-cents noranta-set euros amb seixanta 
quatre cèntims  63.897,64€ (52.807,97€ més 11.089,67€ del 21 % d’IVA).  
 
SEGON.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al e-tauler 
d’anuncis de l’ajuntament. 
 
TERCER.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
La documentació que es sotmet a aprovació s’incorpora aquí mitjançant el següent 
enllaç : 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1721414237256162  
   
 
30. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 14/2021/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A LA 
RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER DEL TEATRE I L'AVINGUDA 
DE JAUME BALMES I LA REORDENACIÓ DEL CARRER DE L'HAVANA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació del 
projecte d’obres “Projecte de construcció de carril bici a la rambla de Salvador Samà 
entre el carrer del Teatre i l’avinguda de Jaume Balmes i la reordenació del carrer de 
l’Havana” de Vilanova i la Geltrú. La tramitació per urgència suposa la reducció dels 
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terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit 
d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies. 
 
SEGON. APROVAR inicialment el projecte d’obres “Projecte de construcció de carril 
bici a la rambla de Salvador Samà entre el carrer del Teatre i l’avinguda de Jaume 
Balmes i la reordenació del carrer de l’Havana” de Vilanova i la Geltrú, i el seu 
corresponent estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics 
Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total per a contracte 
de cent vint-i-dos mil cinc-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta-un cèntims 
122.564,51 € (101.292,98 € més 21.271,53 € del 21 % d’IVA).  
 
TERCER. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, per un període de 
quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, a fi i 
efecte que es puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es creguin 
oportuns. 
 
Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar dins el termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
 
Projecte 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1477575652062751  
 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3637340513555353   
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31. Llicències i Disciplina.  
Número: 216/2021/eACT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA 
DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2021 PER APROVAR L'ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA EXTRORDINARIA A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
PER LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MUSICA NOWA REGGAE A LA ZONA 
ESPORTIVA DE LA RAMBLA SANT JORDI 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del següent decret d’Alcaldia 
 
“ACORD 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A L'ENTITAT 
CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS, PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL 
NOWA REGGAE 2021, FESTIVAL DE MUSICA, A LA ZONA ESPORTIVA DEL CAMP 
DE FUTBOL DE L'ASSOCIACIÓ DELS ALUMNES OBRERS, RAMBLA DE SANT 
JORDI 
 
Identificació de l'expedient 
 
Núm.exp.: 216/2021/eACT 
Llicència municipal de caràcter extraordinari 
 
Relació de fets 
 
1-  En data 2 de juliol de 2021, amb número de registre d'entrada 2021026065, l’ 

ENTITAT FESTIVA I CULTURAL CAN PISTRAUS ha presentat una sol·licitud de 
llicència de caràcter extraordinari per a la celebració del Festival de música 
Nowa Reggae 2021, a la zona esportiva del camp de futbol de l’Associació dels 
Alumnes Obrers, rambla Sant Jordi, d'aquest municipi, com un dels 
esdeveniments culturals dins la programació d'actes corresponents a la Festa 
Major 2021. 

 
2-  D'acord amb la seva sol·licitud i documentació que l'acompanya, els concerts 

programats en el marc d'aquest festival que es desenvoluparan en aquest indret 
s'efectuaran els dies 16 i 17 de juliol de 2021. Horari de 18:00 h. a 00:30h. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

3-  La sol·licitud presentada, segons figura incorporada a l'expedient corresponent, 
compleix amb el previst al Reglament d'Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d'agost. 

 
4-  La documentació presentada ha estat sotmesa també a l'informe dels òrgans 

competents en matèria de seguretat ciutadana, protecció civil i trànsit, d'acord 
amb el que determina l'apartat b) de l'article 114 del Decret 112/2010, de 31 
d'agost. 

 
5-  La regidoria de Cultura presenta el Festival Nowa Reggae 2021 conjuntament al 

programa de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. 
 
6-  El resultat dels informes emesos relatius al present expedient ha estat el 

següent: 
 
I-Informe enginyer tècnic municipal 
 
“Aquesta instal·lació està inclosa en el conjunt d’una activitat extraordinària que de 
conformitat amb el vigent Pla General d’Ordenació es classifica en RECREATIVA,  
categoria concerts, actes culturals, etc. ,situació Zona verda de la zona esportiva 
(Camps de futbol) llinda amb la Rambla Sant Jordi i la Ronda Ibèrica, segons l’article 
33 i l’annex 1. 
 
La superfície del recinte: 11.668 m2 
 
Ocupació de càlcul: 9.049 persones 
 
Aforament limitat: 1.999 persones 
(màxim, condicionat a la situació de la COVID-19, segons normativa sanitària vigent en 
el moment de la celebració del festival) 
 
Dies de realització i horaris: 
 
- 16 de juliol de 19:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, segons 
normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival) 
 
- 17 de juliol de 18:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, segons 
normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival) 
 
Potència: 100 i 60 kVA (Generadors elèctric) 
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Aquesta instal·lació i activitat es considera com a un espectacle públic i activitat 
recreativa de caràcter extraordinari, realitzada en espais oberts segons el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, Decret 112/2010 (REPAR). 
 
Les condicions acústiques establertes en l’estudi acústic presentat seran vàlides 
sempre i quan aquest acte formi part dels cinc festivitats populars establertes en 
l’article 16 de 
l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
S’informa que la documentació presentada és favorable per continuar amb la 
tramitació 
de la autorització de la llicència sol·licitada, havent-se de complir les condicions 
següents: 
 
Condicions de la llicència: 
 

- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
- Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
- Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència. 
- Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 
- Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un 

seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi 
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del 
soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic. 

- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

- Compliment de les condicions imposades pel Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. 
- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (Document de 

mesures d’autoprotecció) i compliment de les condicions imposades pel servei 
de protecció civil de l’ajuntament. 

- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament (pel Festival). 
- Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius. 
- Disposar de la corresponent autorització de l’ús de l’espai per part de 

l’administració titular. 
- Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB (A) 

a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR). 
- Cal disposar d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la COVID 19 
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(pandèmia) validat per Salut, tal i com es desprèn de la Resolució 
SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya 
en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la Covid 19. 
 

Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 

- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 
establerts pel decret 112/2010. 

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que 
li són d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una ECA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Document de mesures d’autoprotecció (Pla d’autoprotecció) 
validat pels serveis tècnics municipals de protecció civil. 

- Cal disposar la documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris. 
- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació dels 

generadors. 
- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 

112/2010, articles 57 i 58. 
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 

112/2010, article 43. 
- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 

REPAR, article 47. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaracions responsables sanitàries presentades i validades pel servei de salut 

de l’Ajuntament. 
- Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament no 

superarà les 1999 persones durant tot l’acte. 
- Acreditar la disposició d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la 

COVID 19 (pandèmia) validat per salut, tal i com es desprèn de la Resolució 
SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya 
en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la Covid 19. 

 
Disposar dels següents informes perceptius favorables 
 

-  Informe favorable de servei de protecció civil de l’Ajuntament. 
-  Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat 

de Catalunya.” 
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II- Informe de protecció civil 
 
“ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS ha presentat un Document de 
mesures d’Autoprotecció (per activitats no afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures) relatiu a l’espectacle públic i 
activitat recreativa de caràcter extraordinari del FESTIVAL DE MUSICA NOWA 
REGGAE 2021 DE FESTA MAJOR, que tindrà lloc els dies 16, i 17 de juliol de 2021 
Zona verda de la zona esportiva (Camps de futbol) llinda amb la Rambla Sant Jordi i la 
Ronda Ibèrica. 
 
Després d’analitzar el contingut de l’esmentat Document de mesures d’Autoprotecció 
(Pla d’Autoprotecció), es considera Favorable, i dóna compliment al requisit que 
s’estableix al article 46. Pla d’Autoprotecció, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Cal dir però, que el Pla de Contingència no està inclòs en aquest Document de 
mesures 
d’Autoprotecció, i per tant NO serà objecte d’anàlisi tècnica per part de l’òrgan de 
Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ni de la tècnica sotasignat, ja que no és la seva 
competència, tal i com es desprèn de la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la 
Etapa de Represa al Territori de Catalunya en el marc de la Crisi Sanitària vigent 
provocada per la Covid 19. 
 
 
III- Informe de prevenció d'incendis, Departament d’Interior. 
 
“Titular/ Entitat o persona física organitzadora: ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN 
PISTRAUS 
 
Identificació o nom de l’activitat: ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
Adreça/Espai de realització/Recorregut: Carrer ZONA EXPORTIVA ALUMNES 
OBRERS, S/N 
Municipi: Vilanova i la Geltrú 
Data/es de realització: de 15/07/2021 a 31/07/2021 
Hora/es d’inici: 18:00 h 
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Hora/es de finalització: 05:30 h 
Aforament previst: 4900 persones 
Referència externa: 203/2021-eACT 
Referència interna: 24/2021/103 
 
Fets 
 
1.  El dia 23/06/2021 ha entrat amb el número de registre 9056/65755/2021 la 

sol·licitud de l’informe de prevenció d’incendis en relació a l’activitat de la 
referència. 

 
2.  Aquest projecte està elaborat per l’enginyer tècnic industrial JORDI IZQUIERDO 

RIBAS i es va visar el dia 14/06/2021 amb el número 218/2021, pel Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis en 

Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

lesactivitats recreatives i posteriors modificacions. 
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE) i posteriors correccions i modificacions. 
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). 
- Reial decret 2816/82, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de 

policia i espectacles públics i activitats recreatives (RGPEAR). 
 
Conclusions 
 
La documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra incendis 
necessària  per poder exercir l’activitat de caràcter esporàdic o puntual.” 
 
7- La competència per a atorgar llicències urbanístiques correspon a l’Alcaldessa en 
virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC). 
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Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern 
Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019. 
 
En atenció a que la demora en la concessió de la llicència pot comportar un perjudici 
que pot posar en perill l’adequada i correcte celebració del festival, i de conformitat 
amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del Sector 
Públic, es procedeix a l’avocació de la competència per a resoldre la llicència. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

les activitats recreatives, en relació als espectacles i activitats recreatives 
realitzats en espais oberts, modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (en especial, 
modificació de les lletres a i b de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 11/2009, 
efectuada per l'article 218 de dita Llei 5/2017, pel que fa al concepte d'activitats 
recreatives extraordinàries). 

2. Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Decret 
112/2010, de 31 d'agost. En especial, article 112 i concordants relatius als 
espectacles i activitats recreatives realitzats en espais oberts. 

3. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, aprovada pel Ple municipal de 
data de novembre de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 1 de febrer de 2011, i en especial el seu article 16. 

4. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, article 
21 apartat 3r. 

5. Article 7.3 del Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament que desenvolupa la referida Llei 16/2002 de 28 de juny.  

6. Article 9.1 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 
7. La competència originària correspon a l’Alcaldessa en virtut de les facultats 

atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC). Aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de 
Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant decret de l’Alcaldessa de data 
25 de juny de 2019 (publicat al BOP de 3 de juliol de 2019). 

8. No obstant això, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del Sector Públic, i tal i com figura motivat a la relació de fets VII, 
en el present cas es justifica procedir a l’avocació de la competència per a 
l’atorgament de la present llicència a favor de l’alcaldessa, donant compte del 
mateix a la Junta de Govern Local immediatament posterior que se celebri. 
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Resolució 
 
Per tot això, RESOLC, 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència de l’alcaldessa, de conformitat amb l’article 10 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del Sector Públic, i tal i com 
figura motivat a la relació de fets VII, per a concedir aquesta llicència. Del present 
decret caldrà donar compte a la Junta de Govern Local immediatament posterior que 
se celebri. 
 
SEGON. Informar favorablement les modificacions del document de les mesures 
d’autoprotecció (Pla d’Autoprotecció) presentat per L’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA 
CAN 
PISTRAUS. 
 
TERCER. Concedir llicència de caràcter extraordinari a l’ENTITAT CULTURAL I 
FESTIVA CAN PISTRAUS, per a la celebració del festival de música Nowa Reggae 
2021, a la zona esportiva del camp de futbol de l’Associació dels Alumnes Obrers, 
rambla Sant Jordi, d'aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la 
programació d’actes de la Festa Major 2021 de Vilanova i la Geltrú, segons informació 
facilitada des del servei municipal de Cultura i d'acord amb els informes esmentats a la 
part expositiva del present acord i incorporats a l'expedient així com les condicions 
establertes en les mesures d'autoprotecció elaborat per a aquest festival. 
 
Aquesta llicència de caràcter extraordinari s'atorga de conformitat amb el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31 
d'agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives 
realitzats en espais 
oberts, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: Zona esportiva del camp de futbol de l’Associació dels Alumnes 
Obrers, rambla Sant Jordi 
 
- Dates: 16 i 17 de juliol de 2021 
 
- Horari: dia 16 de juliol de: 19:00h. a 00:30 h. 
              dia 17 de juliol de: 18:00h. a 00:30 h. 
 
- Aforament limitat: 1999 persones 
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QUART. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l'espai de la zona esportiva del camp de futbol 
de l’Associació dels Alumnes Obrers, rambla Sant Jordi, per l'entitat organitzadora 
Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus, d'acord amb els informes esmentats a la part 
expositiva del present acord i incorporats a l'expedient, així com les condicions 
establertes en el pla d'autoprotecció elaborat per a aquest festival. 
 
Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un 
seguiment continu i permanent dels nivells d'immissió acústica indicats a l'estudi 
acústic, per garantir el compliment de l'article 16 de l'ordenança municipal del soroll i 
les vibracions i les condicions i mesures correctores de l'estudi acústic. Aquesta 
documentació s'ha de presentar una vegada finalitzat el festival de música. 
 
CINQUÈ. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent, 
 
Condicions de la llicència: 
 

- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 

- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

- Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència. 

- Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

- Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 

- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà 
un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a 
l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança 
municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de 
l’estudi acústic. 

- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

- Compliment de les condicions imposades pel Servei de Mobilitat de 
l’Ajuntament. 
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- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (Document de 
mesures d’autoprotecció) i compliment de les condicions imposades pel servei 
de protecció civil de l’ajuntament. 

- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament (pel Festival). 
- Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius. 

- Disposar de la corresponent autorització de l’ús de l’espai per part de 
l’administració titular. 

- Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB 
(A) a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR). 

- Cal disposar d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la COVID 19 
(pandèmia) validat per Salut, tal i com es desprèn de la Resolució 
SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya 
en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la Covid 19. 

 

Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 

- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 
requisits establerts pel decret 112/2010. 

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una ECA, que acrediti 
el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Document de mesures d’autoprotecció (Pla d’autoprotecció) 
validat pels serveis tècnics municipals de protecció civil. 

- Cal disposar la documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels 
escenaris. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació dels 
generadors. 

- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 
112/2010, articles 57 i 58. 

- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 
112/2010, article 43. 

- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 
REPAR, article 47. 

- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 

- Declaracions responsables sanitàries presentades i validades pel servei de 
salut de l’Ajuntament. 

- Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament no 
superarà les 1999 persones durant tot l’acte. Acreditar la disposició d’un Pla de 
contingència sobre la situació actual de la COVID 19 (pandèmia) validat per 
salut, tal i com es desprèn de la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la 
Etapa de Represa al Territori de Catalunya en el marc de la Crisi Sanitària 
vigent provocada per la Covid 19. 

 
SISÈ. Aquesta llicència s’atorga d’acord amb les condicions que s’estableixen en la 
normativa COVID actual, no obstant això s’haurà d’adaptar necessàriament a la 
normativa que es dicti i publiqui en el propers dies per la Generalitat de Catalunya. A 
tal fi s’haurà de presentar un pla de contingència que s’adapti a la normativa en vigor 
en el moment de celebrar-se l’esdeveniment. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord a l’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS. 
 
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, acomptar 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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32. Llicències i Disciplina.  
Número: 32/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 32/2020/Edis PER HAVER EXECUTAT APORTACIÓ DE 
TERRES, ACLARIDA I EXPLANACIÓ DEL TERRENY ALTERANT LA SEVA 
CONFIGURACIÓ NATURAL, OCUPANT UNA SUPERFICIE D'UNS 1.500 METRES 
QUADRATS APROXIMADAMENT 
 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’interessat una sanció de multa de TRES MIL EUROS 
(3.000,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 32/2020/eDIS, de conformitat 
amb els antecedents que consten transcrits a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució als interessats que consten a l’expedient i al 
Servei de Recaptacio 
 
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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33. Mercats Municipals.  
Número: 4/2021/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE NOM DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 40 DEL MERCAT DEL CENTRE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

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. 40 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. AUTORITZAR el canvi de nom de la concessió administrativa de la parada 
núm. 40 del Mercat del Centre a favor de MÒNICA MIRÓ GARCIA, amb les mateixes 
condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de peix i 
marisc, 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 concessionària MONTSERRAT GARCIA SEGARRA, 
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 
(5,00 m/l), 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 725,00€. 
 
QUART. REQUERIR a la nova concessionària, MÒNICA MIRÓ GARCIA, 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 (5,00 m/l), ascendint l’import total a 500,00€, així com 
acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les 
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
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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. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes 
 
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. 
 
34. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 7/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI 
A LA RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ EN EL PAS SOTA VIA ENTRE EL CARRER 
D'ALBERT VIRELLA I BLODA I EL CARRER DE PERE JACAS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte de construcció de 
carril bici a la rambla de Salvador Samà en el pas sota via entre el carrer d’Albert 
Virella i Bloda i el carrer de Pere Jacas” de Vilanova i la Geltrú, que conté l’estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i 
promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total per a contracte de cent 
cinquanta-dos mil tres-cents seixanta-dos euros amb setanta cèntims 152.362,70 € 
(125.919,59 € més 26.443,11 € del 21 % d’IVA). 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’ajuntament. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Projecte 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1721370353515160  
 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3637352026124005    
 
   
35. Acció Social i Dependència.  
Número: 451/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 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 I DEPENDÈNCIA per un import de 23.260,29 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal per la Regidoria d’Acció social i dependència. 
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SEGON.- APROVAR el compte justificatiu 220210014351 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 
 
TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 1.739,71 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA 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 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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36. Acció Social i Dependència.  
Número: 622/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de l’habilitada 
municipal per la Regidoria d’Acció social i dependència, per import de 25.000 €, en 
concepte de despeses a justificar referents a AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48005 Ajuts d’Habitatge i exclusió residencial. 
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. 
 
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 
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presumpta del recurs.   També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.  
 
  
37. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 248/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE L’ÚS 
PRIVATIU DEL QUIOSC DEL PARC DE LA QUADRA D’ENVEJA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A LA SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a ROGER BAROT IVERN, amb NIF 47633736T,  la concessió 
de domini públic de l’ús privatiu del quiosc del Parc de la Quadra d’Enveja de Vilanova 
i la Geltrú per la seva gestió i explotació, pel període de 5 anys, prorrogable 2 anys 
més períodes anuals, amb un cànon anual de 3.606,00 €/any (exempt d’IVA). 
 
SEGON. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors. 
 
TERCER. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
QUART. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula VINT-
I-QUATRENA del Plec de Clàusules administratives particulars, el Cap de Servei 
d’Espai Públic. 
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta de la concessió que s’adjunten com a annex 1. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
 
38. Secretaria General. Contrctació i Patrimoni 
Número: 178/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE 
GARRAF I DE LA PROMOCIÓ I FACILITACIÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL 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. ADJUDICAR a ACTUA, SCCL., amb NIF F61826053,  el contracte dels 
serveis per l’organització i gestió del servei de treball de l’Oficina Jove Garraf i de la 
promoció i facilitació de l’ocupació juvenil de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  per 
un període d’1 any, prorrogable 2 anys més per períodes anuals i per un import  anual 
de 33.464,00 € (TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS) 
(exempt d’IVA). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a   l’aplicació  pressupostària 09.3278.2279901 Servei d’Assessoria 
Laboral del pressupost vigent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. Es preveu que l’inici del 
contracte sigui a partir del mes de setembre. 
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La previsió de despesa per l’any 2021 serà de 11.154.66 € (IVA exempt). 
La previsió de despesa per l’any 2022 serà de 22.309,34 € (IVA exempt). 
 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a ACTUA, SCCL. i assenyalar que d’acord amb 
allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot efectuar 
abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació 
als licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial en matèria 
de contractació. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i el Registre Públic 
de Contractes. 
 
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.18) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei d’Infància i 
Joventut. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunten com a annex 1. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
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amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
39. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 116/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCÍÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 
PER A L’ANY 2021 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I APROVAR-
NE LA MODIFICACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

 
 

ACORD 
 
PRIMER. DONAR COMPTE de l’execució del Pla Anual de Contractació de 2021 
durant els mesos transcorreguts des de la seva aprovació: 
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SEGON.- DONAR COMPTE de l’adjudicació dels contractes provinents del Pla Anual 
de Contractació de 2020 durant el mateix període: 
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TERCER.- DONAR COMPTE de l’adjudicació dels no planificats, des del primer de 
gener de 2021: 
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QUART.- APROVAR la modificació del Pla Anual de Contractació de l’exercici 
pressupostari 2021 i/o períodes plurianuals successius següents, en allò que fa 
referència al que resta d’any, d’acord amb les revisions de les noves necessitats dels 
diferents Serveis municipals, l’adequació del calendari proposat inicialment i les 
previsions de tramitació administrativa que se’n deriven: 
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CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució al web institucional de l’Ajuntament, al Perfil 
del Contractant i, en aquells casos que correspongui per estar subjectes a regulació 
harmonitzada i d’acord amb l’article 134 LCSP, al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
 
SISÈ.- COMUNICAR la present resolució a tots els Serveis municipals. 
 
 
SETÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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40. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 596/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA DESPESA CORRESPONENT AL 40% COFINANÇAMENT DE 
L'ACTUACIÓ "PLA DE MÀRQUETING DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022-2025 
(21/Y/310390), RECURS TÈCNIC SUBVENCIONAT PER L'OFICINA TÈCNICA DE 
TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, D'ACORD AMB EL DICTAMEN DE 
LA JUNTA DE GOVERN DE 30 DE JUNY, BOPB DE 6 DE JULIOL.  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR, DISPOSAR I COMPTABILITZAR la despesa corresponent al 
40% (14.400,00€ més 21% IVA) en concepte de cofinançament del recurs tècnic 
acceptat (exp. 583/2021/eAJT) Planificació i gestió turística, actuació Pla de 
Màrqueting de Vilanova i la Geltrú 2022-2025 (codificació 21/Y/310390), per import de 
SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
(6.969,60€) a favor de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, NIF 
P0800000B, amb càrrec a l’aplicació de despeses 10.4320.2279900 Oficina de 
Turisme del pressupost de despeses vigent.  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
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 
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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.  
 
   
41. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 135/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL GÈNERE DE LES CÀMERES FRIGORÍFIQUES DE LA PARADA 68 
DEL MERCAT DEL CENTRE, PEL SEU FUNCIONAMENT ANÒMAL, ELS DIES 6 I 7 
D’AGOST DE 2018 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 38054776 B, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per una 
quantitat de CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO (150.90 
€). 
 
Aquesta quantitat anirà a càrrec a la partida núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat 
Patrimonial”. 
 
S’ingressarà al número de compte ES39 0081 1611 0200 0610 6323. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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 
 
    
42. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 128/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
SEU VEHICLE 5369 HNJ, PER TAQUES DE PINTURA DEL PAS DE VIANANTS A 
L’AV. CUBELLES AMB C. PARE GARÍ, EL DIA 21 DE MARÇ DE 2018 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 52429447 G, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per un import de 654.94 € (SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CENTIMS D’EURO). 
 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat 
Patrimonial”. 
 
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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
43. Gestió de Talent i Persones 
Número: 635/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2020 PER  
INCLOURE LES PLACES RESERVADES A PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 

PRIMER.- MODIFICAR l’Oferta Pública d’Ocupació 2020 aprovada per la Junta de 
Govern de 25 de febrer de 2020 i 23 de juny de 2020, incorporant l’augment de places 
reservades per persones amb diversitat funcional següent:  
 
PLACES DE FUNCIONARI DE CARRERA 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C2, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració General 
SUB-ESCALA: Auxiliar Administratiu 
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TORN DE RESERVA ESPECIAL: 2 Plaça torn de reserva especial persones amb un 
grau de discapacitats igual o superior al 33%. 
DENOMINACIÓ: Auxiliar Administratiu/va  
 
PLACES DE CARÀCTER LABORAL INDEFINT 
 
Concurs-oposició lliure 
NIVELL DE TITULACIÓ: AP 
TORN DE RESERVA ESPECIAL: 2 Plaça de torn de reserva especial persones amb 
un grau de discapacitats igual o superior al 33%, una de les quals per discapacitat 
intel·lectual. 
DENOMINACIÓ: Operari/ària  
 
Concurs-oposició lliure 
NIVELL DE TITULACIÓ: AP 
TORN DE RESERVA ESPECIAL: 2 Plaça torn de reserva especial persones amb un 
grau de discapacitats igual o superior al 33%, una de les quals per discapacitat 
intel·lectual. 
DENOMINACIÓ: Conserge  
 
SEGON.- PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i notificar-la als representants 
de personal.    
 
TERCER.- Viabilitat pressupostària: aquesta modificació de l’oferta pública d’ocupació 
2020 suposarà un augment en les partides del Capítol I, que s’introduirà a les 
consignacions pressupostàries de Capítol I en l’exercici que es desenvolupin les 
convocatòries a partir de l’any 2022.    
 
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 
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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. 
 
  
44. Gestió de Talent i Persones 
Número: 871/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL PER PROVEIR UN LLOC 
DE TREBALL DE TÈCNIC/A ESPECIALITS DE CULTURA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i l’oferta de treball per proveir temporalment el 
lloc de treball de Tècnic/a Especialista de Cultura (Equipaments escènics).  
 
SEGON.-  Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de Tècnic/a especialista de 
Cultura (equipaments escènics) al BOPB, al web municipal i a les xarxes socials. 
 
TERCER.- Viabilitat pressupostària: les depeses de contractació per substitució del 
titular estan consignades a les partides pressupostaries de Capítol I del Servei de 
Cultura del pressupost municipal vigent.  
  
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. 
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45. Gestió de Talent i Persones 
Número: 878/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE, DE TRES PLACES D’ARQUITECTE/A, 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA SUPERIOR.  
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, de 3 places de funcionari de carrera, en el càrrec d’Arquitecte/a, de 
l’escala de l’Administració Especial, sots escala Tècnica Superior, del grup A1. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER.-  Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de les 3 
places d’Arquitecte estan consignades a les partides de Capítol I del Servei 
d’Urbanisme del Pressupost Municipal vigent. 
 
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. 
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46. Gestió de Talent i Persones 
Número: 872/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL PER PROVEIR UN LLOC 
DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE MEDI AMBIENT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i l’oferta de treball per proveir el lloc de treball de 
Tècnic/a Superior de Medi Ambient.  
 
SEGON.- PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball de Tècnic/a Superior de Medi 
Ambient al BOPB, al web municipal i a les xarxes socials. 
 
TERCER.- Viabilitat pressupostària: les depeses de contractació per substitució del 
titular estan consignades a les partides pressupostaries de Capítol I del Servei de Medi 
Ambient del pressupost municipal vigent.  
  
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. 
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47. Gestió de Talent i Persones 
Número: 867/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE, D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR (ESPAI PÚBLIC), GRUP A1, ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA.  
 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec de Tècnic/a 
Superior (Espai Públic), de l’escala de l’Administració Especial, sots escala Tècnica. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER.-  Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de la plaça 
de Tècnic/a Superior (Espai Públic) estan consignades en les partides  d’Oferta 
Pública 2021 (04.9202.12002 i 04.9202.1600003). 
 
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. 
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48. Cultura.  
Número: 7/2021/eCUL. 
 
APROVAR EL PROGRAMA D’ACTES I EL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR 
2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el Programa d’actes de la FESTA MAJOR 2021 amb les 
activitats programades pels Pabordes 2021, que figuren en el present document, i que 
tindran lloc a la nostra ciutat fins el 6 d’agost de 2021. 
 
 
7 JULIOL  
Presentació programa FM  
Organitza: Pabordes 
Lloc: Auditori Eduard Toldrà 
Hora: 19h 
  
15 al 25 JULIOL 
Circ Raluy Legacy 
Lloc: plaça del Port 
Hora: 18:30h i 20:30h 
Entrades: www.circoraluy.com 
 
16 al 17 JULIOL 
Nowa Reggae 
Green Valley + Jazzwoman + Panchita soul adventurers feat. Matah, Suzanna & Harny 
Roots + i més per confirmar 
Organitza: Nowa Reggae 
Lloc: zona Esportiva  
Entrades: www.nowareggae.com 
 
22 JULIOL 
El Tingladu 
Oques grasses + The Tyets + Joina 
Organitza: Can Pistraus 
Lloc: zona Esportiva 
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Entrades: www.eltingladu.cat 
 
23 JULIOL 
El Tingladu 
Mishima + Judit Neddermann + Intana 
Organitza: Can Pistraus 
Lloc: zona Esportiva 
Entrades: www.eltingladu.cat 
24 JULIOL 
El Tingladu 
ZOO + Flashy Ice Cream + Kids from Mars 
Organitza: Can Pistraus 
Lloc: zona Esportiva 
Entrades: www.eltingladu.cat 
  
Un cop més! Cançons de cinema i musicals 
Organitza: Da-capo 
Lloc: Teatre Círcol Catòlic 
Hora: 19:30h 
Preu: 8€ socis/ 10€ general 
Entrades: www.circolcatolic.com 
 
Caminada de Festa Major 
Organitza: Agrupació Excursionista Talaia 
Lloc: sortida del local social del c. Comerç 
Hora: 20:30h 
Cal reserva prèvia: al local dilluns/dimecres/divendres, de 19 a 21h / Al quiosc de 
pabordes a la rambla Principal 
 
25 JULIOL 
Pujada al campanar de Sant Antoni 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 11h, 12h i 13h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
 
Un cop més! Cançons de cinema i musicals 
Organitza Da-capo 
Lloc: Teatre Círcol Catòlic 
Hora: 19:30h 
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Preu: 8€ socis/ 10€ general 
Entrades: www.circolcatolic.com 
 
26 JULIOL 
Pujada al campanar de Sant Antoni 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 11h, 12h i 13h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
  
Pujada Campanar de Sant Antoni amb posta de sol 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 20h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
 
27 JULIOL 
fins al 12 de setembre 
Exposicions de Festa Major 
Lloc: Centre d’art contemporani La Sala 
Horari: de dimarts a dissabte de 19 a 21h. 
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14h 
 
Pujada al campanar de Sant Antoni amb posta de sol 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 20h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
  
28 JULIOL 
Diables! Conte de Festa Major 
Organitza: Centre d’interpretació del romanticisme Manuel de Cabanyes   
Lloc: jardins de la Masia Cabanyes 
Hora: 18h 
Gratuït. Cal reserva prèvia: al 639 86 84 91 o info@arccultural.cat  
 
Pujada al campanar de Sant Antoni amb posta de sol 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
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Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 20h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat 
 
29 JULIOL 
Hissada de la senyera  
Organitza: Agrupació Excursionista Talaia 
Lloc: campanar de Sant Antoni 
 
Els petits gegants. Conte de Festa Major 
a càrrec de Montse Panero 
Organitza: biblioteques municipals de Vilanova  
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell  
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys 
Hora: 18h 
Gratuït. Cal reserva prèvia: 938159121 o https://forms.gle/vJroT8TKhRPEaqkE9 
  
Tast de pa, amb Jordi Morera 
Organitza: ARC Gestió Cultural i L’Espiga d’Or 
Lloc: L’espiga d’or (Plaça Soler i Gustems) 
Hora: 21h 
Preu: 10€ 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat 
   
30 JULIOL 
fins al 4 de setembre 
Playmobils a Can Papiol. Un viatge per la història del s. XIX 
Col·labora: Associació Clickiclack 
Lloc: Museu romàntic Can Papiol 
Preu: 2€. Entrades: museucanpapiol.cat 
 
El llop ferotge 
Companyia El príncep Totilau. Teatre de titelles.  
Organitza: Pabordes  
Lloc: plaça del Port  
Hora: 19:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
Pujada al campanar de Sant Antoni amb posta de sol 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
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Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 20h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat 
 
Bona gent!  
amb Quim Masferrer  
Organitza: Pabordes 
Lloc: plaça del Port  
Hora: 22:30h  
Preu: 8€ 
Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
 
FME 
Els Pets + Ginestà + Mareta Bufona 
Organitza: Festa Major d'Entitats 
Lloc: zona Esportiva  
Entrades: www.fme.cat 
  
31 JULIOL 
Desafiament de Llaguts 
Organitza: AE Llaguts de Vilanova i la Geltrú 
Lloc: platja de Ribes Roges (davant estació nàutica) 
Hora: 11h 
 
Pujada Campanar de Sant Antoni 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 11h, 12h i 13h 
Preu 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat 
 
Marremangu 
amb Pep Callau 
Espectacle d’animació, humor, música i clown. 
Organitza: Pabordes 
Lloc: plaça del Port 
Hora: 19:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
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Pujada al campanar de Sant Antoni amb posta de sol 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hores: 20h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
  
Nit de Dansa: 80 anys del Grup de Dansa de Vilanova 
acompanyats de la cobla Maricel 
Lloc: plaça del Port 
Hora: 22:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
FME 
Ptazeta + Santa Salut + 31 FAM + Patas VNG 
Organitza: Festa Major d'Entitats 
Lloc: zona Esportiva 
Entrades: www.fme.cat 
   
1 AGOST 
1a Tirada de bitlles catalanes (juvenils de 12-16 anys)  
Organitza: La casa de la Festa  
Lloc: plaça Soler i Carbonell (mercat central) 
Hora: 10:30h 
Inscripcions: https://forms.gle/SBEAJwH6QdDdZqUzp 
  
Pujada Campanar de Sant Antoni 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 11h, 12h i 13h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
  
5a Tirada de bitlles catalanes 
Organitza: La casa de la Festa  
Lloc: plaça Soler i Carbonell (mercat central) 
Hora: 18h  
Inscripcions: https://forms.gle/MP2Bz39ssYDZAzEj7 
 
Pujada al campanar de Sant Antoni amb posta de sol 
Organitza: ARC Gestió Cultural  
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Lloc: plaça Sant Antoni Abat 
Hora: 20h 
Preu: 7€. A partir de 7 anys 
Cal reserva prèvia: info@arccultural.cat  
 
All the hollow empty minds 
Hora: 21h 
Travelin Band  
Hora: 22:30h  
Organitza: Pabordes 
Lloc: plaça del Port 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
2 AGOST 
Concurs de castells de sorra 
Organitza: Pabordes  
Lloc: Xiringuito Zero  
Hora: 10h 
Inscripcions: pabordes@fmvng.cat i al quiosc de la Rambla 
  
Estrena dels vestits del Ball de Gitanes 
Organitza: L'Agrupació de Balls Populars  
Lloc: Teatre Principal  
Hora: 18:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
Versots del Ball de diables de Vilanova 
Lloc: plaça del Port  
Hora: 20h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/  
  
Havaneres 
amb les Anxovetes de l'Escala  
Lloc: plaça del Port  
Hora 21.30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
3 AGOST 
Penjada d’Alfàbregues 
Organitza: Pabordes 
Lloc: rambla Principal 
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Dona el teu xumet a la Mulassa 
Organitza: L'Agrupació de Balls Populars  
Lloc: carrer Sant Pere  
Hora: 19h 
  
Estrena dels vestits nous dels gegants petits  
Organitza: Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú 
Lloc: plaça Sant Antoni 
Hora: 19:30h i 21:30h 
Gratuït. Entrades: www.gegantsvilanovailageltru.cat 
 
Cinema a la fresca: Volar junts 
Per a tots els públics 
Organitza: Plataforma per la llengua 
Lloc: plaça del Port  
Hora: 22:30h 
Gratuït. Entrades: www.cinemacatalafresca.cat 
  
4 AGOST 
Portes obertes per Festa Major 
Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Hora: de 10 a 14h i de 17 a 19h 
Lloc: Espai Far 
Hora: de 10 a 13h i de 17 a 20h 
 
Convit a la Festa 
Lloc: Teatre Principal  
Hora: 11:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
 
Tot seguit, 
Llançament dels 12 morterets i repic de campanes 
 
Ofrena del raïm a la Mare de Déu de les Neus 
Col.labora: Tupí 
Lloc: església de Sant Antoni Abat 
Hora: 17h  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

Cercavila del 4 d’agost 
Lloc: rambla Sant Jordi  
Hora: 18:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
Concert de Banda 
Banda de música Mestre Montserrat 
Organitza: Pabordes 
Lloc: plaça del Port 
Hora: 21h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
Castell de Focs Caves Jaume Serra 
Patrocina: Caves Jaume Serra 
Lloc: platja de Ribes Roges 
Hora: 23h 
  
Ballada de sardanes 
Organitza: Coordinadora sardanista 
Hora: 20h 
Lloc: Can Pahissa 
Gratuït. Entrades: sardanesvng@gmail.com 
 
The Aguateques  
Buhos 
Organitza: Pabordes  
Lloc: zona Esportiva  
Preu: 5€. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
 
5 AGOST  
Matinades de FM 
Organitza: Pabordes 
 
Ofici solemne de Festa Major  
Lloc: església de Sant Antoni Abat 
Hora: 10:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
 
Tot seguit, 
Renovació del Vot del Poble 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

Cercavila del 5 d’agost 
Lloc: rambla Sant Jordi 
Hora: 18:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
Cercavila de foc 
Lloc: rambla Sant Jordi 
Hora: 22:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
 
6 AGOST 
El pot petit 
Organitza: Pabordes  
Lloc: zona Esportiva  
Hora: 19:30h 
Gratuït. Entrades: https://escenavilanova.koobin.cat/ 
  
Perfectes desconeguts 
Teatre  
Organitza: El Rossegall, grup de teatre 
Lloc: Teatre Principal  
Hora: 20:00h  
Entrades: www.entrapolis.com/entradas/perfectes-desconeguts 
Preu: 10€ platea, 1er i 2on pis. Galliner 5€ 
  
Presa de procuració dels Pabordes 2022 i comiat dels Pabordes 2020-21 
Lloc: jardins del Museu Can Papiol  
Hora: 21h 
Gratuït. Entrades: www.fmvng.cat 
 
 
SEGON. DESTINAR la quantitat de CENT QUARANTA MIL EUROS (140.000,00€), 
per a la realització de les activitats de la FESTA MAJOR 2021, amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 31.3380.2260904, Cultura Popular i Tradicional del 
pressupost de despeses de l’exercici 2021, d’acord amb la següent previsió: 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
 
TERCER. L’aprovació d’aquesta programació no suposa atorgar cap dret a les entitats, 
empreses i al artistes que hi apareixen.  Per la realització de cadascuna de les 
activitats previstes s’hauran de signar els contractes o convenis que corresponguin. 
 
QUART.  Cadascuna d’aquestes activitats haurà de desenvolupar-se de conformitat 
amb allò que estableix la legislació vigent, especialment pel que fa al compliment de la 
normativa en matèria de seguretat, salut i prevenció de riscos i, si escau, hauran 
d’obtenir les autoritzacions o llicències que siguin preceptives amb caràcter previ a la 
seva realització.  El departament de Cultura de l’Ajuntament serà l’encarregat de la 
supervisió d’aquestes activitats i es coordinarà amb els altres departaments de 
l’Ajuntament per tal d’assegurar i comprovar l’efectiu compliment de la normativa 
d’aplicació.    
 
CINQUÈ. Per decret de l’Alcaldessa o de la regidora delegada de Cultura es podrà 
variar el contingut d’aquesta programació, quan així es consideri convenient per a 
l’interès públic. 
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SISÈ.  PEU DE RECURS.  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


