
 

 

Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 5/2021/eJGL 
 
NÚM.:  05 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  2 de febrer de 2021 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:     Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la videoconferència per Teams, 1ª convocatòria. Presideix la sessió 
la Sra. Blanca Albà Pujol.  
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. M Blanca Alba Pujol   
Grup Municipal JxC 
Primera tinència d'Alcaldia. Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i Gent 
gran 
 
Sra. Adelaida Moya Taules  
Grup Municipal d’ERC 
Quarta tinència d'Alcaldia. Regidora de Recursos Humans i Cultura 
 
Sra. Marta Jofra Sora 
Grup municipal de la CUP 
Segona tinència d'Alcaldia. Regidora d'Espai públic i Medi ambient 
 
Sr. Enric Garriga Ubia   
Grup Municipal de la CUP 
Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i solidària 
 
Sr. Antoni Palacios Asensio   
Grup Municipal JxC 
Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà 
 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet   
Grup Municipal ERC 
Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme 
 
Sr. Jordi Medina Alsina   
Grup Municipal d’ERC 
Portaveu del govern. Tercera tinència d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica, Projecció 
de Ciutat i Patrimoni 
 
 
 
Sr. Isidre Marti Sarda  
Secretari General 
 
Sr. Cesar Rodriguez Sola  
Interventor Municipal 



 

 

 
 
 
Excusa la seva absència la regidora: 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra 
Grup Municipal d’ERC Alcaldessa 
 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió: 
 
Sra. Conxi Martínez Sánchez 
Grup municipal d’ERC 
Regidora d'Intervenció i Tresoreria i d'Empresa i Innovació  
 
 
  



 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 3/2021/EJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 3 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL DIA 20 DE GENER DE 2021.  

 
Número: 4/2021/eJGL  
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 4 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
26 DE GENER DE 2021. 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 179/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 8/2021, DE 12 DE GENER DE 2021, QUE 
ESTIMA EL RECURS, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº13 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 325/2019 F INTERPOSAT PERCONFEDERACIÓ 
SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA  NACIONAL DE CATALUNYA 

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 19/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 10/2021, DE 12 DE GENER DE 2021, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 5/2020 B INTERPOSAT PER POV (EXP. 354/2019/eEST) 
 

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 18/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE B8278VS AL CARRER ROGER DE LLÚRIA, 7-9, A CAUSA D’UNA 
BRANCA D’UN ARBRE CAIGUT EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 

5. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 25/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU VEHICLE M6540XP EN CAURE-LI A SOBRE UN ARBRE, A LA ZONA 
DE L’ARMANYÀ, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 

  
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 42/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA EN MOTO AL CARRER ARQUEBISBE ARMANYÀ, EL DIA 6 DE 
MARÇ DE 2019 

  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 



 

 

Número: 44/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 3713 DMC AL CAURE-LI UN ARBRE A SOBRE AL CARRER 
CASTELLET, 32, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 

  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 169/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA A LA PLAÇA LLARGA, EL DIA 29 DE JUNY DE 2019 

  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 219/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000219/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 11/07/2020. 
 

10. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 245/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 245/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 20/08/2020. 

  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 265/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 265/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER INCOMPLIMENT DE  LES 
MESURES DE SEGURETAT EN RELACIÓ AMB UN GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS, EN DATA 20/07/2020. 
 
 

12. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 273/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 273/2020-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 23/07/2020. 

 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 281/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 281/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 07/10/2020. 

  
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 



 

 

Número: 188/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT 
DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Núm. exp. 90/2020/eCONT) 
 
 

15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 377/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D’ADHESIÓ 
A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES 
ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
(EXPEDIENT 2018.06), AIXÍ COM LA CONTRACTACIÓ DELS ESMENTATS SERVEIS 
EN EL LOT 4.1 

  
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  

Número: 363/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A LA 
SUBSCRIPCIÓ D’UNA LLICÈNCIA NOVA DEL PROGRAMARI ADOBE PER AL 
SERVEI DATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE LAJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 420/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT I 
GESTIÓ DELS DIFERENTS RESIDUS DE LA DEIXALLERIA DEL PUNT NET I DELS 
RESIDUS AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL TERME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

  
18. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 1160/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES I A LA TAXA 
ESCOMBRARIES ACTIVITATS 2019 

  
19. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 1161/2020/eSUB. 
 
ESTIMAR ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ  CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 9-04-2019.CONCEDIR SUBVENCIONS TAXA ESCOMBRARIES 
ACTIVITATS 2019. 

  
20. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 1162/2020/eSUB. 
 



 

 

DENEGAR SUBVENCIONS DE L'EXERCICI 2019 
  
21. Intervenció.  

Número: 4/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

  
22. Educació IMET.  

Número: 948/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT  
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS 
DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 
2019” CONCEDIDA A L’ESCOLA LLEBETX. 

  
  



 

 

 

23. Educació IMET.  
Número: 950/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS 
DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 
2019”, CONCEDIDA A L’ESCOLA ÍTACA I EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTITAT 
COBRADA I NO JUSTIFICADA. 
 

24. Educació IMET.  
Número: 960/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS 
DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa 
d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2019”, 
CONCEDIDA A L’ESCOLA GINESTA I EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTITAT 
COBRADA I NO JUSTIFICADA. 
 

25. Educació IMET.  
Número: 967/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS 
DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 
2019”, CONCEDIDA A L’ESCOLA EL MARGALLÓ I EL REINTEGRAMENT DE LA 
QUANTITAT COBRADA I NO JUSTIFICADA 
 

26. Llicències i Disciplina.  
Número: 598/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER JMG, DE 
PER A FER L' AGRUPACIÓ I LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE LES FINQUES I 
REHABILITAR L’EDIFICI PLURIFAMILAIR RESULTANT DE PB+2PP+PSCOB, AMB 3 
HABITATGES I 1 LOCAL, AL C. COMERÇ, 15-17, C. SANT PERE, 38 I C. NOU, 
1(Exp.598/2020/EOBR) 

  
27. Llicències i Disciplina.  

Número: 930/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CBA, PER 
A  REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE DE LA PLANTA TERCERA D’UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL PG. CARME, 4 03 (EXP.930/2020/EOBR) 

  
28. Llicències i Disciplina.  

Número: 963/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MNFD, PER 
A FER OBRES DE REFORMA DE DOS LOCALS PER AL CANVI D’ÚS A HABITATGES 
EN PB DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, UN AMB ACCÉS A LA PL. SOLER I GUSTEMS, 
4 I L’ALTRE AMB ACCÉS AL C. PROVIDENCIA, 2A, (EXP.963/2020/eOBR)  



 

 

 
 
PUNTS ENTRATS EN CARÀCTER D’URGÈNCIA 
 
29. Acció Social 

Número: 56/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) LA GESTIÓ DELS SERVEIS LABORALS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL INCLOSOS 
A L’ADDENDA PEL MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021 DEL CONTRACTE 
PROGRAMA 2016-2019 
 

30. Contractació i Patrimoni 
Número: 327/2020/eCONT 

 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES SENSE LLAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 
038/2018-CONT) 
 

31. Promoció Ciutat 
Número: 320/2020/eSUB 

 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL D’UN TERCER BLOC DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PLA DE REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020 
 

32. Acció Social 
Número: 391/2020/eAJT 

 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS DE 
POBRESA ENERGÈTICA DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint els punts 
de l’ordre del dia 
 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 3/2021/EJGL 

 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 3 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL DIA 20 DE GENER DE 2021.  



 

 

 
Número: 4/2021/eJGL  

 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 4 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 
DE GENER DE 2021. 

 
La Junta de Govern Local, aprova les actes per unanimitat dels seus membres presents 

 
2. Secretaria General.  
Número: 179/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 8/2021, DE 12 DE GENER DE 2021, QUE ESTIMA EL 
RECURS, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT 325/2019 F INTERPOSAT PER CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA 
COMISSIÓ OBRERA  NACIONAL DE CATALUNYA 
                                                    

Acords: Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme. 

     
 
3. Secretaria General.  
Número: 19/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 10/2021, DE 12 DE GENER DE 2021, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
5/2020 B INTERPOSAT PER POV (EXP. 354/2019/eEST) 

 
Acords: 

 
Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme. 

      
 
 
4. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 18/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE B8278VS AL CARRER ROGER DE LLÚRIA, 7-9, A CAUSA D’UNA BRANCA D’UN 
ARBRE CAIGUT EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
      
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor amb 
DNI 77095036 W contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

 

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

5. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 25/2019/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
SEU VEHICLE M6540XP EN CAURE-LI A SOBRE UN ARBRE, A LA  ZONA DE 
L’ARMANYÀ, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
    
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor amb 
NIF X8457570X contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
6. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 42/2019/eSJ 
 



 

 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA EN MOTO AL CARRER ARQUEBISBE ARMANYÀ, EL DIA 6 DE MARÇ DE 
2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
     
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per l’advocat 
Sr. RFL, en representació del senyor amb DNI 36508532 B, contra l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
   
 
7. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 44/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 3713 DMC AL CAURE-LI UN ARBRE A SOBRE AL CARRER CASTELLET, 32, 
EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
  
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor amb 
DNI 38557999 V contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 



 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
8. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 169/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER  DANYS 
PER CAIGUDA A LA PLAÇA LLARGA, EL DIA 29 DE JUNY DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
     
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora 
amb DNI 77252672 L, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
 
9. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 219/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000219/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 



 

 

FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
11/07/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X6913342W la sanció de multa de cent euros 
(100 €) per infracció de l’article 57.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i 
la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE X6913342W, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
 
 
 
 
10. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 245/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
245/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 



 

 

FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN 
DATA 20/08/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52215701C 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. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI 52215701C, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a 
través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
    
11. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 273/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
273/2020-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN 
DATA 23/07/2020. 
 
Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia 
     
12. Unitat d'Expedients Sancionadors. Número: 281/2020/eUES. 
 



 

 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
281/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a l’activitat titular del NIF B67194258 la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat titular del NIF B67194258, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a 
través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
13. Secretaria General.  
Número: 188/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Núm. exp. 90/2020/eCONT) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord següent: 
 

ACORD: 
   
PRIMER. PRORROGAR el lot 1 i el lot 2 del contracte del servei de control integrat de plagues 
dels edificis municipals, solars i torrents del municipi  de Vilanova i la Geltrú, amb Ambient 



 

 

Servei Control de Plagues, SL amb NIF B43120534, per un període de 3 mesos més, per un 
import total de 2.244,96 €, més 471,44 € corresponent el 21% d’IVA, que fan un total de 
2.716,40 € (DOS MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO), 
desglossat per lots de la següent manera: 
 

- Lot 1: 1.684,98 €, més 353,84 € corresponents al 21% d’IVA que fan un total de 
2.038,82 €. 

- Lot 2: 559,98 €, més 117,60 € corresponents al 21% d’IVA que fan un total de 677,58 
€.  

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2279903 (Contracte control de plagues), del 
pressupost 2021. 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se subordinarà 
al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost corresponent. 

 
TERCER. Notificar la pròrroga a Ambient Servei de Control de Plagues, SL i publicar la 
pròrroga del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
QUART. Assenyalar que la formalització de la pròrroga del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució de pròrroga. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
14. Secretaria General.  
Número: 377/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ D’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES 
ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS  
(EXPEDIENT 2018.06), AIXÍ COM LA CONTRACTACIÓ DELS ESMENTATS SERVEIS EN 
EL LOT 4.1 
  



 

 

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

ACORD 
  
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc de 
serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 
financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06). 
 
Segon.- Excloure l’oferta presentada per UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL per no respondre 
als requeriments establerts en la invitació i superar el pressupost de licitació.  
 
Tercer.- Adjudicar les actuacions d’auditoria pública, per un període de dos anys amb la 
possibilitat de prorrogar-lo dos (2) anys més, per períodes anuals, que a continuació 
s’indiquen:  
 

LOT 4.1  
 
Control financer de subvencions (Barcelona), a PLETA AUDITORES, S.L.P., amb 
NIF B08198509 i un preu de 6.960,00€ més 1.461,60€ corresponents al 21% 
d’IVA. que fan un total de 8.421,60€, distribuïts de la següent manera: 
 

 
 

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària continuadora de l’actual 20.9290.22702 Contractació informes control 
financer del present pressupost i a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin 
en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, per un total de 
8.421,60€, IVA inclòs per la part que afecta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest acord resta subordinat a l’existència de crèdit adequat i suficient en cadascun dels 
exercicis pressupostaris als quals fa referència el present acord per a cadascun dels ens 
implicats. 
 
Cinquè.- Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques que l’Acord Marc de serveis 
de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer 
de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06) i l’oferta 
del contractista. 
 
Sisè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació de la 
resolució d’adjudicació per part dels contractistes. 
 
Setè.- El responsable del contracte serà l’Interventor General de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  
 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per 

Ens Import 2021 
(sense IVA) 

Import 2021 
(IVA inclòs) 

Import 2022 
(sense IVA) 

Import 2022 
(IVA inclòs) 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 2.320,00€ 2.807,20€ 2.320,00€ 2.807,20€ 

Institut Municipal d’Educació 
i Treball 1.160,00€ 1.403,60€ 1.160,00€ 1.403,60€ 

TOTAL 3.480,00€ 4.210,80€ 3.480,00€ 4.210,80€ 



 

 

e-Notum al NIF P0800222B i per correu electrònic o per correu), tot donant-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius.  
 
Novè.- Notificar el present acord a tots les empreses licitadores i l’IMET.  
 
Desè.- Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Perfil 
del Contractant. 
 
Onzè.- 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.  
Número: 363/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A LA 
SUBSCRIPCIÓ D’UNA LLICÈNCIA NOVA DEL PROGRAMARI ADOBE PER AL SERVEI 
DATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE LAJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
   
PRIMER.- Adjudicar a INFORDISA 2.0 S.L., amb CIF B55753875, el contracte per al 
subministrament per subscripció d’una llicència nova del programari Adobe per al Servei 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 9 (nou) 
mesos, amb la possibilitat de prorrogar-lo un (1) any més, amb un pressupost base de 
licitació de 138,96€ més 29,18€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de CENT 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS D’EURO (168,14€). 

          
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació continuadora en el pressupost de 2021 de l’aplicació 
pressupostària 22.9250.2200002 (Modernització OAC) del pressupost vigent de 2020. La 
despesa prevista per al 2020 serà en un pagament únic en atenció al subministrament per 
subscripció de la llicència d’acord amb la clàusula 2.5.1 del PCAP. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 



 

 

QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, el Cap de Serveis Generals.  
 
SISÈ.- Assenyalar que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SETÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
 
 
 
 
 
16. Secretaria General.  
Número: 420/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT I GESTIÓ 
DELS DIFERENTS RESIDUS DE LA DEIXALLERIA DEL PUNT NET I DELS RESIDUS AMB 
BASE DE FIBROCIMENT DEL TERME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
   
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, i els plecs de clàusules 
tècniques i administratives particulars que s’incorporen respectivament com a Annex I i Annex 
II al present acord per a la contractació dels serveis de transport i gestió dels diferents residus 
de la Deixalleria del Punt Net i dels residus amb base de fibrociment del terme de Vilanova i 
la Geltrú. 
 



 

 

SEGON.- Convocar licitació per procediment d’acord amb els articles 156 de la LCSP, per un 
període d’un any, prorrogable un any més, i amb un pressupost base de licitació anual de 
135.000,00€, més 13.500,00€ corresponents al 10% d’IVA, que fan un total de 148.500,00€, 
distribuïts en cinc lots de la manera que segueix: 
 

• Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net: 
20.000,00 euros, més 2.000,00 euros corresponents el 10% d’IVA, que fan un 
total de 22.000,00 euros.  

• Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net: 29.000,00 euros, més 
2.900,00 euros corresponents al 10% d’IVA, que fan un total de 31.900,00 
euros.  

• Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net: 15.000,00 
euros, més 1.500,00 euros corresponents al el 10% d’IVA, que fan un total de 
16.500,00 euros. 

• Lot 4. Servei de transport i gestió dels residus de fusta i matalassos de la 
deixalleria del Punt Net: 46.000,00 euros, més 4.600,00 euros corresponents 
al 10% IVA, que fan un total de 50.600,00 euros. 

• Lot 5. Servei de recollida, transport i gestió dels residus amb base de 
fibrociment del terme municipal de Vilanova i la Geltrú: 25.000,00 euros, 
més 2.500,00 euros corresponents al 10% IVA, que fan un total de 27.500,00 
euros. 

 
 
TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de març de 2021, les obligacions 
econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a la partida continuadora en el pressupost 
de 2021 de la partida 53.1622.2270000 Punt Net en el pressupost de 2020, i es distribuiran 
de la següent manera durant la vigència del contracte: 
 
 

Any Base IVA Total 

2021 112.500,00 
€ 

23.625,00€ 136.125,00€ 

2022 22.500,00€ 4.725,00€ 27.225,00€ 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) 
LCSP.  
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i al DOUE. 
 
CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, davant el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en 



 

 

alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e) o 
f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
17. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1160/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES I A LA TAXA 
ESCOMBRARIES ACTIVITATS 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORDS 
   
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 2.053,04 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda familiar i borsa lloguer social) 
i de la Taxa d’escombraries d’activitats, previstos a la Base Cinquena de les Bases per a 
la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 
2019. Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 
 
SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació d’incloure la 
quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:   Peu de Recursos 
  
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 

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

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



 

 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
 
18. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1161/2020/eSUB. 
 

ESTIMAR ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ  CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 9-04-2019. CONCEDIR SUBVENCIONS TAXA ESCOMBRARIES 
ACTIVITATS 2019. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 

següent: 
 

ACORD 
   
PRIMER: Estimar els Recursos de Reposició presentats contra el trasllat dels Acords de la 
Junta de Govern Local de de 25 de febrer de 2020 que van reconèixer diferents 
Subvencions previstes a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics de la quota de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats, de l’exercici 
2019, previstos a l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 
de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019, i 
aprovar les Subvencions complementàries següents (una vegada descomptades les 
quantitats ja ingressades), per import total de 788,60 Euros 
 
Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del Pressupost 
municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació d’incloure la 
quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART: “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, 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.”  
   
 
 
 
 



 

 

 
19. Gestió Tributària i Recaptació. 
 Número: 1162/2020/eSUB. 
 
DENEGAR SUBVENCIONS DE L'EXERCICI 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER: Denegar la concessió dels ajuts indicats en els punts 2 i 3 de l’informe, previstos 
a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 2 de juliol de 2018, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de 3 de juny de 2019, perquè no es compleixen la totalitat dels 
requisits establerts. 
 
SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació d’incloure 
la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que vingui obligat. 
 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”  

   
20. Intervenció.  
Número: 4/2021/eINT. 

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



 

 

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

ACORD 
   
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/36.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N.  
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2020/74 
39 

31/12/20 
20 

7110395208 1,77 A7920622 
3 

LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2021/58 05/01/20 
21 

7110396037 2,72 A7920622 
3 

LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2021/62 05/01/20 
21 

7110396040 25,82 A7920622 
3 

LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2021/61 05/01/20 
21 

7110396039 40,85 A7920622 
3 

LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2021/25 
9 

12/01/20 
21 

107211          
50029828 

84,41 B6221929 
0 

UNION  
PAPELERA 
MERCHANTING, 
SL. 

02 F/2021/27 
7 

13/01/20 
21 

214784 169,70 B5956197 
7 

OLIVE-RUEDA,  
S.L. 

02 F/2020/74 
22 

31/12/20 
20 

0200558 412,61 B0889878 
5 

NOUCLIMA, S.L. 

02 F/2021/40 04/01/20 
21 

A 2020/A 78260 976,24 B6211778 
3 

AQUA  DIRECT  
BLUE PLANET, SL 

02 F/2020/72 
39 

23/12/20 
20 

0 000440960 1.564,05 B6179066 
3 

ROTAGRAMA, SL 

02 F/2020/72 
00 

22/12/20 
20 

A/6665 2.292,35 B6344897 
1 

OBREMATIC, S.L. 

02 Total    5.570,52   

03 F/2021/27 
5 

13/01/20 
21 

2201051963 474,32 A2878293 
6 

UNIPREX, S.A.U. 

03 F/2021/27 
4 

13/01/20 
21 

2201051962 677,60 A2878293 
6 

UNIPREX, S.A.U. 

03 Total    1.151,92   

04 F/2020/73 
65 

29/12/20 
20 

S 2020/S/2617 33,83 U6727398 
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES  
D'ORGANITZACIO 
, S.A. 

04 F/2020/70 
42 

17/12/20 
20 

20813 34,55 U6633204 
0 

UTE  RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS 
DIGITALES 
 DE  
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/66 
02 

02/12/20 
20 

S 2020/S/2336 35,63 U6727398 
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES  
D'ORGANITZACIO 
, S.A. 

04 F/2020/63 
67 

24/11/20 
20 

20368 51,65 U6633204 
0 

UTE  RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS 
DIGITALES 
 DE  
CATALUNYA, S.L. 



 

 

04 F/2020/73 
30 

29/12/20 
20 

21179 91,32 U6633204 
0 

UTE  RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS  
DIGITALES  DE  

      CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/67 
69 

09/12/20 
20 

A/20200010957 218,40 S5800004 
C 

EADOP  
GENERALITAT DE  
CATALUNYA 

04 F/2020/67 
70 

09/12/20 
20 

A/20200010956 218,40 S5800004 
C 

EADOP  
GENERALITAT DE  
CATALUNYA 

04 F/2020/75 
31 

31/12/20 
20 

BAM2020-01 252,60 Q0801800 
D 

IES BAIX A MAR 

04 F/2020/64 
01 

25/11/20 
20 

F20-095470 311,19 B4388762 
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/64 
35 

27/11/20 
20 

A/20200010440 327,60 S5800004 
C 

EADOP  
GENERALITAT DE  
CATALUNYA 

04 F/2020/64 
36 

27/11/20 
20 

A/20200010441 327,60 S5800004 
C 

EADOP  
GENERALITAT DE  
CATALUNYA 

04 F/2020/70 
61 

17/12/20 
20 

A/20200011281 327,60 S5800004 
C 

EADOP  
GENERALITAT DE  
CATALUNYA 

04 F/2020/67 
87 

10/12/20 
20 

F20-098675 657,42 B4388762 
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/72 
30 

23/12/20 
20 

2020686 698,78 B6718721 
1 

GESMAN  
FACILITY  
SERVICES, SL 

04 F/2020/70 
97 

18/12/20 
20 

F20-099047 738,00 B4388762 
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/75 
07 

23/12/20 
20 

2020/74 813,36 B6100359 
6 

LA  MERCANTIL  
VILANOVA TEIXITS 
LA ROSA, S.L. 

04 F/2020/67 
17 

07/12/20 
20 

49 1.197,90 B6552290 
6 

CONSULTORIA  
METODES  I  
TECNIQUES  
APLICADES, S.L. 

04 F/2020/71 
70 

21/12/20 
20 

A-20 84 1.241,86 V6293851 
9 

PARC  DEL  
GARRAF SPORT,  
A.I.E. 

04 F/2020/71 
00 

18/12/20 
20 

F20-099042 1.517,00 B4388762 
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/74 
76 

31/12/20 
20 

237/20 1.820,00 B6126557 
5 

CENTRE  
RECUPERACIO 
FUNCIONAL  
VILANOVA, S.L. 

04 F/2020/70 
98 

18/12/20 
20 

F20-099049 1.968,00 B4388762 
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2021/29 
4 

15/01/20 
21 

2020 149 2.175,58 J6653565 
9 

GRUP  
D'ASSESSORAME 
 NT  PSICOLOGIC  
SCP 

04 F/2020/67 
15 

06/12/20 
20 

N 011587 9.081,05 A4306629 
9 

CARLOS  
CASTILLA  
INGENIEROS, SA 

04 F/2020/73 
05 

29/12/20 
20 

N 012810 9.081,05 A4306629 
9 

CARLOS  
CASTILLA  
INGENIEROS, SA 

04 Total    33.220,3 
7 

  



 

 

05 F/2021/11 
0 

06/01/20 
21 

2020-724- 
101934601 

16,70 A2500919 
2 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS,  
S.A.U (RESSA) 

05 F/2021/23 
4 

12/01/20 
21 

2013297 96,80 B4382519 
9 

OFIGRAFIC 
SERVEIS 
 PER  
L'OFICINA, S.L. 

05 F/2021/10 
8 

06/01/20 
21 

2020-724- 
101934598 

1.535,34 A2500919 
2 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS,  

      S.A.U (RESSA) 

05 Total    1.648,84   

06 F/2021/28 
6 

14/01/20 
21 

20205136 1.185,80 B6190452 
0 

TELEMATIC  
SOLUCIONS 
INFORMATIQUES,  
S.L. 

06 F/2021/24 
5 

12/01/20 
21 

A/20-1061 2.105,40 B6548793 
6 

VIDLA 
COMUNICACIO 
GRAFICA, S.L. 

06 F/2021/28 
9 

14/01/20 
21 

MA2020 360 2.312,26 B6020670 
3 

INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

06 Total    5.603,46   

07 F/2021/20 
6 

09/01/20 
21 

FACT  AD  
AD20/000197 

1.815,00 B6357017 
0 

CROWE  
HORWATH LEGAL  
Y TRIBUTARIO 

07 Total    1.815,00   

08 F/2020/75 
13 

31/12/20 
20 

EFAC0040934 39,99 A7910322 
2 

CONFORAMA 
ESPAÑA, SA 

08 F/2020/75 
12 

31/12/20 
20 

EFAC0034863 96,98 A7910322 
2 

CONFORAMA 
ESPAÑA, SA 

08 F/2020/75 
08 

16/12/20 
20 

009/20 211,20 52215587 
K 

MARIA  
FRANCISCA  
FORT BERNETE 

08 F/2020/75 
11 

31/12/20 
20 

EFAC0031781 997,00 A7910322 
2 

CONFORAMA 
ESPAÑA, SA 

08 Total    1.345,17   

09 F/2020/75 
36 

31/12/20 
20 

121757 79,86 B5867621 
4 

GRUPO  
ESPECIAL, S.L. 

09 F/2020/75 
33 

31/12/20 
20 

0003/2020 300,00 B6622727 
3 

INVENTTIA  
PROJECTES  
EDUCATIUS, SL 

09 F/2020/75 
14 

31/12/20 
20 

20-15 394,46 46051397 
S 

JAIME  MAGRIÑA 
SERRA 

09 F/2021/25 
7 

12/01/20 
21 

FACT20-124 450,00 F5991499 
4 

COOPERATIVA  
ESCOLA  LLIURE  
EL SOL, SCCL 

09 F/2021/45 
6 

19/01/20 
21 

1 000339 515,00 B3741465 
3 

CUPOSOL, S.L. 

09 F/2020/75 
15 

24/12/20 
20 

201/2020 900,00 37737330 
B 

 ROSA  LAHOZ  
JUAN 

09 F/2020/75 
09 

21/12/20 
20 

001/2020 1.260,00 G6730897 
3 

ASSOCIACIO 
TECNOTRACK 

09 F/2020/74 
99 

31/12/20 
20 

07/750020 2.317,39 B4313245 
5 

APARTMUEBLE,  
S.L. 

09 F/2020/75 
39 

22/12/20 
20 

63 2.880,00 52214652 
Y 

MIRIAM ARTIGAS 
MARROQUIN 

09 F/2021/24 
8 

12/01/20 
21 

V20139 5.747,50 B6753694 
6 

PROJECTES DEL  
METAL  
VILANOVA, S.L. 



 

 

09 Total    14.844,2 
1 

  

10 F/2020/75 
05 

31/12/20 
20 

043/2020 84,70 47634864 
R 

AINA CATERINA 
FIGUERAS ALBA 

10 F/2021/11 
7 

06/01/20 
21 

FE203213459091 
86 

329,59 A0843109 
0 

GAS  NATURAL  
SERVICIOS SDG,  
S.A. 

10 F/2020/75 
38 

31/12/20 
20 

99/2020 403,68 G6041763 
1 

PLATAFORMA  
PER  A  LA  
LLENGUA 

10 F/2021/25 
8 

12/01/20 
21 

200178 1.300,99 B6130493 
7 

VIGILANCIA  Y  
SISTEMAS, S.L. 

10 F/2020/75 
03 

30/12/20 
20 

200200 1.528,23 B6612444 
7 

ART-TIC MUSEUM  
S.L. 

10 F/2021/45 
1 

18/01/20 
21 

2020 00024 2.057,00 52211178 
M 

JORDI  LLEO  
SAGUE 

10 F/2021/23 
9 

12/01/20 
21 

18-2020 2.480,50 46815139 
L 

FRANCISCO  
JOSE  LOPEZ  
BERNAD 

10 F/2020/75 
35 

31/12/20 
20 

39/20 3.067,35 52215421 
Q 

CARLOS BENITEZ 
ARNAEZ 

10 F/2021/46 
5 

19/01/20 
21 

20020477 / 1 3.389,04 B6632242 
1 

WAKEFUL, S.L. 

10 F/2020/73 
97 

30/12/20 
20 

1 8.470,00 B6732491 
3 

SPAIKO 

10 Total    23.111,0 
8 

  

20 F/2020/75 
18 

31/12/20 
20 

00.27.57.964423 5,78 Q2863012 
G 

COLEGIO  DE  
REGISTRADORES 

20 F/2020/75 
17 

31/12/20 
20 

00.34.26.133636 32,74 Q2863012 
G 

COLEGIO  DE  
REGISTRADORES 

20 F/2020/67 
27 

07/12/20 
20 

20 10052462 1.243,84 A5841734 
6 

WOLTERS 
KLUWER  
ESPAÑA, S.A. 

20 Total    1.282,36   

32 F/2020/72 
09 

22/12/20 
20 

212703 136,19 B5956197 
7 

OLIVE-RUEDA,  
S.L. 

32 F/2021/15 
5 

07/01/20 
21 

02002938 177,87 B4385054 
4 

ESPAI TOT PER  
L'OFICINA, S.L. 

32 F/2021/50 
5 

21/01/20 
21 

20162 341,34 B6694638 
5 

R.A.  
FRIGORISTES,  
S.L. 

32 F/2021/50 
4 

21/01/20 
21 

20161 1.197,90 B6694638 
5 

R.A.  
FRIGORISTES,  
S.L. 

32 F/2020/75 
45 

31/12/20 
20 

2020328 2.552,62 B6545201 
3 

ZIO  ENGINY  
SOLUCIONS  
TECNIQUE 

32 Total    4.405,92   

33 F/2021/10 
6 

06/01/20 
21 

2020-724- 
101934599 

82,03 A2500919 
2 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS,  
S.A.U (RESSA) 

33 F/2021/24 
9 

12/01/20 
21 

010 5.299,80 G6755480 
8 

ASSOCIACIO  
CULTURAL  BAIX  
A MAR 

33 Total    5.381,83   

34 F/2021/45 
7 

19/01/20 
21 

1 000340 309,00 B3741465 
3 

CUPOSOL, S.L. 



 

 

34 F/2021/50 
6 

21/01/20 
21 

G-20/000077 722,04 B6744070 
1 

GEOBRA  2020,  
S.L.  (ANTIC  
OBRES  I  
CONSTRUCCION 
S GARRAF, S.L.) 

34 F/2021/16 
7 

08/01/20 
21 

PREV-37/20 1.330,59 G5821987 
4 

ATRA  
ASSOCIACIO 

34 Total    2.361,63   

41 F/2020/72 
14 

22/12/20 
20 

FR 797790 3.794,56 A0819442 
5 

CONSORCIO  
MAYORISTA, SA - 
CONMASA 

41 Total    3.794,56   

42 F/2020/70 
02 

16/12/20 
20 

F201343 1.171,89 B6046263 
7 

GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

42 F/2020/69 
46 

14/12/20 
20 

202003544 2.783,00 G0890665 
3 

FUNDACIO  
BOSCH  I  
GIMPERA 

42 Total    3.954,89   

52 F/2020/74 
70 

22/12/20 
20 

A20 247 4,85 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

52 F/2020/75 
19 

31/12/20 
20 

05112020 11,00 E5972275 
1 

COMUNITAT  DE  
REGANTS  DEL  
PANTA DE FOIX 

52 F/2020/74 
72 

22/12/20 
20 

A20 249 13,65 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

52 F/2020/75 
04 

31/12/20 
20 

F2003202 23,62 F0886326 
8 

MATERIALES  
PARA  LA  
CONSTRUCCION  
DEL GARRAF 

52 F/2020/74 
69 

22/12/20 
20 

A20 246 28,08 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

52 F/2020/74 
71 

22/12/20 
20 

A20 248 35,86 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

52 F/2021/10 
5 

06/01/20 
21 

2020-724- 
101934596 

100,62 A2500919 
2 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS,  
S.A.U (RESSA) 

52 F/2020/66 
38 

02/12/20 
20 

082013989080  
0531  
PLR001N052373 
9 

107,34 A8194807 
7 

ENDESA  
ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2021/28 
2 

14/01/20 
21 

127794 117,16 B1794449 
7 

SALTOKI 
 REUS, 
SLU 

52 F/2021/12 
1 

06/01/20 
21 

082013989080  
0544  
PLR001N057931 
0 

117,79 A8194807 
7 

ENDESA  
ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/74 
86 

22/12/20 
20 

A20 255 123,54 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

52 F/2020/74 
55 

23/12/20 
20 

91950 123,61 J5983555 
3 

PINTURES  
GARRAF, S.C.P. 

52 F/2020/74 
57 

23/12/20 
20 

91951 159,01 J5983555 
3 

PINTURES  
GARRAF, S.C.P. 

52 F/2020/74 
90 

22/12/20 
20 

A20 259 217,75 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

52 F/2021/10 
7 

06/01/20 
21 

2020-724- 
101934594 

303,24 A2500919 
2 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS,  
S.A.U (RESSA) 

52 F/2020/74 
61 

23/12/20 
20 

91948 329,59 J5983555 
3 

PINTURES  
GARRAF, S.C.P. 



 

 

 59 20   3 GARRAF, S.C.P. 

53 F/2021/23 
6 

12/01/20 
21 

N 2020003874 1.512,50 B4388007 
9 

CONTENIDORS 
PENEDES, S.L. 

53 F/2021/10 
1 

05/01/20 
21 

N 2020003873 2.268,75 B4388007 
9 

CONTENIDORS 
PENEDES, S.L. 

53 F/2021/15 
0 

07/01/20 
21 

Borrador- 1 2.408,34 B6346389 
7 

RECULL B  SL 

53 F/2021/23 
5 

12/01/20 
21 

AC  
2020/AC/301005 

2.438,15 B5844158 
5 

INTEROAD, S.L. 

53 F/2020/72 
22 

23/12/20 
20 

YP20- 71 5.717,25 B2529653 
4 

COMPANYIA  DE  
MAQUINARIA  
MONTOLIU, SL 

53 F/2020/68 
21 

11/12/20 
20 

YP20 00064 7.194,25 B2529653 
4 

COMPANYIA  DE  
MAQUINARIA  
MONTOLIU, SL 

53 Total    21.733,8 
9 

  

54 F/2020/74 
87 

22/12/20 
20 

A20 256 9,16 B6210826 
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

54 F/2020/74 
95 

02/12/20 
20 

0011/2020 10,89 38388618 
P 

JOSEP  RIGUAL 
AMELL 

54 F/2020/74 
94 

02/12/20 
20 

0010/2020 15,25 38388618 
P 

JOSEP  RIGUAL 
AMELL 

54 F/2020/74 
93 

02/12/20 
20 

11 18,15 37664387 
R 

MIGUEL  
MONTOLIU  
ESPINET 

54 F/2020/74 
96 

09/12/20 
20 

0011/2020 121,80 38472835 
E 

TOMAS ROSALEN 
SAEZ 

54 F/2020/74 
81 

31/12/20 
20 

92001 128,10 J5983555 
3 

PINTURES  
GARRAF, S.C.P. 

54 F/2020/74 
79 

31/12/20 
20 

91960 331,96 J5983555 
3 

PINTURES  
GARRAF, S.C.P. 

52 F/2021/44 
7 

18/01/20 
21 

FTC 717 33 352,23 A5883840 
0 

AUTOTALLER JJ,  
S.A. 

52 F/2021/15 
4 

07/01/20 
21 

02002937 444,68 B4385054 
4 

ESPAI TOT PER  
L'OFICINA, S.L. 

52 F/2020/74 
58 

23/12/20 
20 

91952 599,42 J5983555 
3 

PINTURES  
GARRAF, S.C.P. 

52 F/2021/27 
8 

13/01/20 
21 

FTC334-356 28 812,67 A5883840 
0 

AUTOTALLER JJ,  
S.A. 

52 F/2021/24 
3 

12/01/20 
21 

R12/157 837,10 B0859354 
3 

ROCA  GOMEZ,  
S.L. 

52 F/2021/25 
4 

12/01/20 
21 

FTC565 26 876,28 A5883840 
0 

AUTOTALLER JJ,  
S.A. 

52 F/2021/44 
4 

18/01/20 
21 

FTC718-731-728 
31 

947,53 A5883840 
0 

AUTOTALLER JJ,  
S.A. 

52 F/2021/44 
5 

18/01/20 
21 

FTC435-441-442 
32 

1.290,71 A5883840 
0 

AUTOTALLER JJ,  
S.A. 

52 F/2021/10 
4 

06/01/20 
21 

2020-724- 
101934595 

1.463,46 A2500919 
2 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS,  
S.A.U (RESSA) 

52 F/2021/92 05/01/20 
21 

2020 505 4.030,03 B6155807 
8 

ELECTRICITAT 
J.C. 
 VILANOV
A,  
S.L. 

52 Total    13.470,8 
2 

  

53 F/2020/74 23/12/20 91949 194,65 J5983555 PINTURES  



 

 

54 F/2020/74 
98 

23/12/20 
20 

V20138 2.655,35 B6753694 
6 

PROJECTES DEL  
METAL  
VILANOVA, S.L. 

54 F/2021/66 05/01/20 
21 

20202130 9.929,74 A0852309 
4 

ALUMBRADOS  
VIARIOS, S.A. 

54 Total    13.220,4 
0 

  

MULTIAPLICAC 
IÓ 

F/2020/73 
57 

29/12/20 
20 

S 2020/S/2609 14,80 U6727398 
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES  
D'ORGANITZACIO 
, S.A. 

MULTIAPLICAC 
IÓ 

F/2020/65 
94 

02/12/20 
20 

S 2020/S/2314 14,86 U6727398 
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES  
D'ORGANITZACIO 
, S.A. 

MULTIAPLICAC 
IÓ 

F/2020/70 
77 

17/12/20 
20 

20877 51,65 U6633204 
0 

UTE  RICOH  
ESPAÑA, SLU -  
SISTEMAS 
DIGITALES 
 DE  
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAPLICAC 
IÓ 

F/2020/65 
52 

02/12/20 
20 

USRT201200000 
7 

99,21 U8800128 
4 

TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES  
ESPAÑA,  SAU,  
UTE DCXV 

MULTIAPLICA 
CIÓ total    180,52   

Total general    158.097, 
39   

 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N.  de  
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

32 F/2021/256 12/01/2021 TR20/2119 11.490,4 
3 

F60325214 TRESSAT INSTAL.  
ELECTRONIQUES,  
S.C.C.L. 

32 Total    11.490,4 
3   

50 F/2021/290 14/01/2021 R11/22-2 11.360,4 
7 

B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

50 F/2021/281 13/01/2021 202000288 11.563,2 
9 

B65540684 ACER'S  GARRAF, 
SL 

50 Total    22.923,7 
6   

52 F/2021/54 04/01/2021 OMFV 
200300 

19.423,3 
2 

B60610060 PARERA  
INSTAL.LACIONS, 
S.L. 

52 Total    19.423,3 
2   

Total 
general    53.837,5 

1   

 

Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N.  de  
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

MULTIAPLICACI 
Ó 

F/2020/7430 31/12/2020 G- 3970 122.577,2 
5 

B64161250 PUNT  
INFORMATIC I  
CREATIU, SL 



 

 

MULTIAPLICAC 
IÓ total    122.577,2 

5   

Total general    122.577,2 
5   

 

Resum total facturació  
 Import Recompte 

Factures inferiors a 10.000€ 158.097,39 € 129 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 53.837,51 € 4 

Factures superiors a 50.001€ 122.577,25 € 1 

TOTAL 334.512,15 € 134 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/36.  
 
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.” 
  
   
21. Educació IMET.  
Número: 948/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL 
PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2019” 
CONCEDIDA A L’ESCOLA LLEBETX. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER. REVOCAR parcialment la subvenció no justificada a l’ESCOLA LLEBETX  amb 
CIF Q5856220-H per un import de 291,00€. Així, la subvenció final atorgada és igual a l’import 
justificat: 669,00€. 
 



 

 

SEGON. ORDENAR el pagament a l’ESCOLA LLEBETX amb CIF Q5856220-H la quantitat 
de 93,00€ en concepte de subvenció. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida  
320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET).  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
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. 
  
   
22. Educació IMET.  
Número: 950/2019/eSUB. 

APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL 
PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 
2019”, CONCEDIDA A L’ESCOLA ÍTACA I EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTITAT 
COBRADA I NO JUSTIFICADA 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER. REVOCAR parcialment la subvenció no justificada a l’ESCOLA ÍTACA amb CIF 
Q0801393-J, per import de 2.733,08 € més els interessos de demora que procedeixin. Així, 
la subvenció final atorgada és igual a l’import justificat: 1.079,10€ 

SEGON. REQUERIR a  l’ESCOLA ÍTACA per tal que procedeixi al reintegrament de la 
quantitat cobrada i no justificada (1.208,21€). Més els interessos de demora que 
corresponguin. Aquest pagament es farà efectiu en el número de compte corrent ES93-0081-
0050-1100-0125-2935 de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET).  

TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats 



 

 

QUART. Peu de recurs 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
23. Educació IMET.  
Número: 960/2019/eSUB. 

APROVAR LA REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT “DESPLAÇAMENTS DINS 
DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació 
educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2019”, CONCEDIDA A L’ESCOLA 
GINESTA I EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTITAT COBRADA I NO JUSTIFICADA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER. REVOCAR la subvenció no justificada a l’ESCOLA GINESTA amb CIF Q5855236-
E, per import de 216,20€ més els interessos de demora que procedeixin.  

SEGON. REQUERIR a l’ESCOLA GINESTA per tal que procedeixi al reintegrament de la 
quantitat cobrada i no justificada (129,72€). Més els interessos de demora que corresponguin. 
Aquest pagament es farà efectiu en el número de compte corrent ES93-0081-0050-1100-
0125-2935 de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET).  

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 

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. 
  
24. Educació IMET.  
Número: 967/2019/eSUB. 

APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL 
PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 
2019”, CONCEDIDA A L’ESCOLA EL MARGALLÓ I EL REINTEGRAMENT DE LA 
QUANTITAT COBRADA I NO JUSTIFICADA 
 

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

ACORD 
   
PRIMER. REVOCAR parcialment la subvenció no justificada a l’ESCOLA EL MARGALLÓ  
amb CIF Q5855247-B, per import de 1.801,80€ més els interessos de demora que 
procedeixin. Així, la subvenció final atorgada és igual a l’import justificat: 1.155,00€. 
 
SEGON. REQUERIR a l’ESCOLA EL MARGALLÓ per tal que procedeixi  al reintegrament 
de la quantitat cobrada i no justificada (619,08€). Més els interessos de demora que 
corresponguin. Aquest pagament es farà efectiu en el número de compte corrent ES93-0081-
0050-1100-0125-2935 de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET).  

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 

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. 
    
 
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 598/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER JMG, DE PER 
A FER L' AGRUPACIÓ I LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE LES FINQUES I REHABILITAR 
L’EDIFICI PLURIFAMILAIR RESULTANT DE PB+2PP+PSCOB, AMB 3 HABITATGES I 1 
LOCAL, AL C. COMERÇ, 15-17, C. SANT PERE, 38 I C. NOU, 1(Exp.598/2020/EOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD   

PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per JMG, va sol·licitar llicència per a 
FER L’AGRUPACIO i LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE LES FINQUES i REHABILITAR 
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR RESULTANT DE PB+2PP+PSCOB, AMB 3 HABITATGES i 1 
LOCAL, AL C. COMERÇ, 15-17, C. SANT PERE, 38 i C. NOU, 1 (Exp.598/2020/eOBR). 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb 
les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 

1. L’article 49 del Pla de Millora Urbana permet les agrupacions de parcel·les 
contigües a fi i efecte de regularitzar-les. Les presents finques funcionen com una 
sola parcel·la des de una antiguitat superior a l’actual planejament. Així doncs es 
procedeix a la següent regularització de les parcel·les. 

• Parcel·les inicials: 

1. Parcel·la 1: parcel·la corresponent al Carrer Comerç, 17 de 105,20 m2 de 
superfície amb façana al carrer Comerç i carrer Nou. 

2. Parcel·la 2: parcel·la corresponent al carrer Comerç, 15 de 79,60 m2 de 
superfície amb façana al carrer Comerç i carrer Sant Pere. 

3. Parcel·la 3: parcel·la corresponent al carrer Sant Pere, 38 de 64,85 m2 de 
superfície amb façana al carrer Sant Pere. 

• Parcel·la resultant desprès de l’agrupació: 

1. Parcel·la de 249,65 m2 amb façana al carrer Sant Pere, carrer Comerç i 
carrer Nou. 

2. La divisió en règim de propietat horitzontal de l’edificació existent serà la següent: 

• Element 1: local en planta baixa de 252,61 m2 de superfície construïda amb 
façana al carrer Sant Pere, carrer Comerç i carrer Nou. 

• Element 2: habitatge en planta primera de 179,76 m2 de superfície construïda 
amb façana al carrer Sant Pere, carrer Comerç i carrer Nou. 



 

 

• Element 3: habitatge en planta primera de 72, 01 m2 de superfície construïda 
amb façana al carrer Comerç i carrer Nou. 

• Element 4: habitatge en planta segona i coberta de 297,82 m2 de superfície 
construïda amb façana al carrer Sant Pere, carrer Comerç i carrer Nou. 

3. Donat que les façanes es troben en un àmbit de Catàleg i Protecció, qualsevol 
actuació que afecti a la façana caldrà que sigui prèviament autoritzada per part dels 
serveis tècnics municipals. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 
14. 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. 

15. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord 
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 

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

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

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

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

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

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

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

l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 



 

 

segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 

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. No s’entendrà concedida la llicència fins el 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.” 
   
 
 
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 930/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CBA, PER A  
REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE DE LA PLANTA TERCERA D’UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL PG. CARME, 4 03 (EXP.930/2020/EOBR) 



 

 

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

ACORD 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CBA, va sol·licitar llicència d’obres 
per a  REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE DE LA PLANTA TERCERA D’UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL PG. CARME, 4 03 (EXP.930/2020/eOBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  

CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 

1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i 
visat pel col·legi professional. 

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la resolució 
del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    
27. Llicències i Disciplina.  
Número: 963/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MNFD PER A 
FER OBRES DE REFORMA DE DOS LOCALS PER AL CANVI D’ÚS A HABITATGES EN 
PB DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, UN AMB ACCÉS A LA PL. SOLER I GUSTEMS, 4 I 
L’ALTRE AMB ACCÉS AL C. PROVIDENCIA, 2A, (EXP.963/2020/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per a MNFD, va sol·licitar llicència 
d’obres per a  FER OBRES DE REFORMA DE DOS LOCALS PER AL CANVI D’ÚS A 
HABITATGES EN PB DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, UN AMB ACCÉS A LA PL. SOLER I 
GUSTEMS, 4 I L’ALTRE AMB ACCÉS AL C. PROVIDENCIA, 2A, (EXP.963/2020/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb 
les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCER.- Peu de recurs 

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

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

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



 

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
    

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 aquests punts, 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. 

27. Acció Social.  
Número: 56/2021/eAJT. 

APROVAR L’ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) LA GESTIÓ DELS SERVEIS LABORALS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL INCLOSOS 

A L’ADDENDA PEL MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021 DEL CONTRACTE 
PROGRAMA 2016-2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
   
PRIMER. Aprovar l’encàrrec al mitjà propi personificat Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) la gestió dels serveis laborals per a persones amb discapacitat o trastorns de la salut 
mental, inclosos a l'addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i  l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
que es concreta en la fitxa següent: 

PROGRAMA 
TIPUS  DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
GENERALITAT 

Fitxa 40.2: Serveis laborals per a persones 
amb discapacitat o trastorns de la salut 
mental 

Ajut econòmic 336.550,40 € 

 

La realització d’aquest servei per part de l’IMET s’efectuarà d’acord amb els termes descrits 
a la Fitxa 40.2 de l’addenda del Contracte Programa signada en data 27 d’octubre de 2017.  

L’IMET serà el responsable d’emplenar i gestionar la documentació corresponent a la 
presentació del projecte i posterior justificació, i de traslladar-la a l’Ajuntament en temps i 
forma per tal que la corporació pugui incloure-la a la tramitació corresponent. 

SEGON. Transferir a l’IMET la quantitat esmentada al punt primer d’aquest acord en el 
moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut l’aportació de la Generalitat 
de Catalunya, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament. 



 

 

TERCER. Notificar a l’IMET el present acord per tal que accepti, si escau, l’encàrrec. 

QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, una vegada sigui acceptat l’encàrrec per 
l’IMET.  

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 
    
28. Secretaria General.  
Número: 327/2020/eCONT. 

APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES SENSE LLAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm.  
exp. 038/2018-CONT) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER.- PRORROGAR el contracte amb l’empresa ATRA ASSOCIACIÓ, NIFG58219874,  
de serveis d’atenció a les persones sense llar del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un 
període d’un any mes, des de l’1 de març de 2021 i fins el 28 de febrer de 2022,  per un import 
anual de 110.205,30€. (CENT DEU MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS D’EURO, exempt d’IVA. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec l’aplicació pressupostària 35.2313.2269900 Accions socials del pressupost 2021, i a 
les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 

La quantitat prevista pel 2021 és de 91.837,74,-€. 
La quantitat prevista pel 2022 és de 18.367,56,-€. 

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



 

 

TERCER.- Notificar l’acord a ATRA ASSOCIACIÓ i publicar l’adjudicació al Perfil del 
Contractant, al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
29. Promoció Ciutat.  
Número: 320/2020/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL D’UN TERCER BLOC DE  SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  DEL PLA  DE  REACTIVACIÓ  ECONÒMICA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. ATORGAR provisionalment un tercer bloc de subvencions destinades a petites 
empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Geltrú afectats per la 
crisi de la Covid-19, per un import global de 55.200 € (CINQUANTACINC MIL DOS-CENTS 
EUROS) amb càrrec a l’aplicació 10.4320.48300 (Fons de Recuperació Econòmica) del 
pressupost vigent, segons el quadre següent: 
 

NÚM.  
EXPEDIENT DNI/NIF %DECREIXEMENT  

PUNTS 
TREBALLADORS 
PUNTS 

PUNTS 
TOTALS 

IMPORT A 
PERCEBRE  
(EUROS) 

596/2020/eSUB B66618042 0 15 15 400 

599/2020/eSUB B62875422 15 10 25 700 

639/2020/eSUB B66255563 10 5 15 400 



 

 

640/2020/eSUB 37327998X 15 0 15 400 

655/2020/eSUB Y2379352Q 10 0 10 400 

660/2020/eSUB 50022955W 0 10 10 400 

684/2020/eSUB X4708394H 15 0 15 400 

688/2020/eSUB 52216726X 15 10 25 700 

693/2020/eSUB 38090890S 15 5 20 700 

696/2020/eSUB 35088929Z 5 5 10 400 

701/2020/eSUB 52425412V 5 10 15 400 

704/2020/eSUB 48024886N 5 10 15 400 

718/2020/eSUB 77318646Y 20 0 20 700 

734/2020/eSUB 77298881K 0 10 10 400 

753/2020/eSUB 52359820K 15 5 20 700 

754/2020/eSUB B62649843 5 15 20 700 

760/2020/eSUB 47633574E 0 15 15 400 

778/2020/eSUB 77298335G 15 15 30 1000 

781/2020/eSUB B66565482 0 10 10 400 

784/2020/eSUB 38056016D 15 0 15 400 

789/2020/eSUB B67075663 0 15 15 400 

792/2020/eSUB 52420213Q 15 0 15 400 

797/2020/eSUB 37691156K 20 0 20 700 

798/2020/eSUB B64511934 5 15 20 700 

802/2020/eSUB 52420543R 15 0 15 400 

806/2020/eSUB 49500798Z 5 5 10 400 

811/2020/eSUB B65756835 20 10 30 1000 

813/2020/eSUB B60982410 15 15 30 1000 

815/2020/eSUB B66755422 5 5 10 400 



 

 

820/2020/eSUB B66962812 0 10 10 400 

822/2020/eSUB 77696361S 15 0 15 400 

833/2020/eSUB B63365001 5 15 20 700 

835/2020/eSUB B62197165 5 15 20 700 

836/2020/eSUB B66780982 15 5 20 700 

839/2020/eSUB B65821951 5 5 10 400 

840/2020/eSUB B65801839 5 5 10 400 

842/2020/eSUB 35095879H 0 10 10 400 

847/2020/eSUB J62958228 5 10 15 400 

853/2020/Esub 02400444A 5 5 10 400 

855/2020/eSUB 46311807L 15 10 25 700 

860/2020/eSUB 46353343V 15 0 15 400 

861/2020/eSUB 52218330G 5 5 10 400 

863/2020/eSUB X3833485Y 15 0 15 400 

864/2020/eSUB 52429885M 15 5 20 700 

867/2020/eSUB 47639793P 0 10 10 400 

877/2020/eSUB B66956566 20 0 20 700 

878/2020/eSUB 47636132G 15 0 15 400 

883/2020/eSUB 51806055G 20 0 20 700 

885/2020/eSUB 48187593V 0 10 10 400 

887/2020/eSUB B65871071 5 10 15 400 

893/2020/eSUB 44422106K 5 15 20 700 

894/2020/eSUB B62572946 0 10 10 400 

895/2020/eSUB B60763562 5 15 20 700 

896/2020/eSUB 38133277J 5 10 15 400 

897/2020/eSUB B66250184 5 10 15 400 

898/2020/eSUB 77293706K 15 0 15 400 



 

 

899/2020/eSUB B67408922 0 10 10 400 

900/2020/eSUB 47874923D 15 5 20 700 

901/2020/eSUB B65003741 15 15 30 1000 

904/2020/eSUB Y0259137X 0 15 15 400 

905/2020/eSUB B66138900 0 10 10 400 

907/2020/eSUB 52219340W 15 15 30 1000 

910/2020/eSUB B08957896 0 15 15 400 

911/2020/eSUB B59112128 0 10 10 400 

914/2020/eSUB 47798334X 5 5 10 400 

916/2020/eSUB B63036537 5 15 20 700 

918/2020/eSUB B66243858 20 15 35 1000 

919/2020/eSUB X4503931W 15 5 20 700 

920/2020/eSUB B25691841 15 15 30 1000 

921/2020/eSUB 52219300P 15 0 15 400 

922/2020/eSUB 39904624S 15 0 15 400 

924/2020/eSUB B65984585 20 10 30 1000 

925/2020/eSUB 36511793Y 5 5 10 400 

929/2020/eSUB X0844700W 15 0 15 400 

932/2020/eSUB 37287441W 5 10 15 400 

933/2020/eSUB X5983931K 5 5 10 400 

936/2020/eSUB J63214241 15 10 25 700 

939/2020/eSUB 47839555H 20 0 20 700 

941/2020/eSUB B63015143 15 15 30 1000 

942/2020/eSUB 52427596Q 5 15 20 700 

943/2020/eSUB B61150793 5 10 15 400 

949/2020/eSUB A08585713 20 15 35 1000 

950/2020/eSUB 52213658R 5 10 15 400 



 

 

951/2020/eSUB 45790384Q 15 0 15 400 

953/2020/eSUB 33939425G 5 5 10 400 

954/2020/eSUB B60533783 15 15 30 1000 

955/2020/eSUB 47630433D 15 0 15 400 

956/2020/eSUB X0299581Y 15 0 15 400 

957/2020/eSUB B60042538 15 10 25 700 

958/2020/eSUB B66440447 15 15 30 1000 

959/2020/eSUB 77107180W 20 0 20 700 

961/2020/eSUB 49500241D 5 5 10 400 

965/2020/eSUB B59089599 5 15 20 700 

977/2020/eSUB B62634498 5 5 10 400 

978/2020/eSUB B63875744 20 0 20 700 

979/2020/eSUB 52221650V 5 5 10 400 

980/2020/eSUB B61265856 5 10 15 400 

981/2020/eSUB 47636528D 15 10 25 700 

982/2020/eSUB X4972493P 15 0 15 400 

 
TOTAL ATORGAT: 55.200 € 

 
SEGON: DESESTIMAR provisionalment les sol·licituds de subvencions destinades a 
petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Geltrú afectats 
per la crisi de la Covid-19, que es detallen a continuació:  
 

NÚM.  
EXPEDIENT DNI/NIF %DECREIXEMENT  

PUNTS 
TREBALLADORS 
PUNTS 

PUNTS 
TOTALS 

IMPORT A 
PERCEBRE  
(EUROS) 

623/2020/eSUB 47639381X 5 0 5 0 

627/2020/eSUB B66099052 5 0 5 0 

634/2020/eSUB B67529180 0 5 5 0 

653/2020/eSUB X3750956R 0 0 0 0 

697/2020/eSUB 52212263D 0 5 5 0 



 

 

913/2020/eSUB B62643101 5 0 5 0 

917/2020/eSUB 39673851Q 0 5 5 0 

923/2020/eSUB X9361885B 0 0 0 0 

928/2020/eSUB 46571147B 5 0 5 0 

935/2020/eSUB X4244383D 5 0 5 0 

940/2020/eSUB 35103105E 5 0 5 0 

711/2020/eSUB 52423313B 0 0 0 0 

735/2020/eSUB 52214487W 5 0 5 0 

748/2020/eSUB 77100265X 0 5 5 0 

794/2020/eSUB J60446903 0 5 5 0 

809/2020/eSUB 52212957J 5 0 5 0 

823/2020/eSUB X5149704G 0 0 0 0 

824/2020/eSUB 52429056G 0 0 0 0 

844/2020/eSUB X9957240B 0 5 5 0 

854/2020/eSUB 38556208C 5 0 0 0 

856/2020/eSUB 49879930Z 0 0 0 0 

858/2020/eSUB J66394743 0 0 0 0 

859/2020/eSUB 46328907F 0 0 0 0 

873/2020/eSUB 38055109E 5 0 5 0 

874/2020/eSUB 48185821Q 0 0 0 0 

875/2020/eSUB X4535547Q 0 0 0 0 

881/2020/eSUB 37267078V 0 0 0 0 

882/2020/eSUB 44175254M 5 0 5 0 

886/2020/eSUB 47842277T 0 0 0 0 

906/2020/eSUB A08794885 0 0 0 0 

908/2020/eSUB 47838364C 0 5 5 0 

909/2020/eSUB X7604959D 0 5 5 0 



 

 

945/2020/eSUB J67106419 0 0 0 0 

947/2020/eSUB 52429080M 0 5 5 0 

948/2020/eSUB B64035801 0 0 0 0 

952/2020/eSUB 39376746X 0 0 0 0 

960/2020/eSUB 48024129Z 5 0 5 0 

974/2020/eSUB X6601372G 5 0 5 0 

983/2020/eSUB 77293810X 0 0 0 0 

989/2020/eSUB 44179368W 0 0 0 0 

990/2020/eSUB 38557160Y 0 0 0 0 

 

La desestimació es produeix atenent a la puntuació obtinguda, per a no complir amb un o 
més dels requisits establerts a les bases o a la convocatòria de sol·licitud de les presents 
subvencions. 

TERCER. AUTORITZAR una despesa de 55.200 € (CINQUANTA-CINC MIL DOSCENTS 
EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de Recuperació 
Econòmica) i DISPOSAR el pagament segons la distribució establerta al punt primer. 

QUART. ESMENAR l’error material que afecta l’expedient. Núm.  724/2020/eSUB, amb CIF 
77293820C que constava com a desestimat en el 1r bloc d’atorgaments (aprovat per la Junta 
en data 22 de desembre de 2020), atès que li correspon percebre 400 euros, segons els 
barems establerts i la revisió realitzada per la comissió avaluadora, en data 22 de gener de 
2021, es proposa corregir l’error material.  

CINQUÈ. ACCEPTAR l’al·legació presentada en relació a l’expedient 597/2020/eSUB amb 
CIF 48030841X, al qual es va calcular un atorgament de 400 euros en el 2n bloc 
d’atorgaments, ja que un cop revisat per la comissió avaluadora, en data 22 de gener de 
2021, s’ha comprovat que hi havia un error de càlcul en el percentatge de decreixement i per 
tant, l’import que li correspon percebre, és de 700 euros. 

SISÈ.  MODIFICAR l’acord de Junta de 22 de desembre de 2020 en concret sobre l’expedient 
597/2020/eSUB i ATORGAR una subvenció de 300€ al CIF 48030841X, corresponents a la 
diferència entre l’import atorgat de manera inicial (400€) amb l’import de l’atorgament definitiu 
(700€). 

SETÈ. ACCEPTAR l’al·legació presentada en relació a l’expedient 744/2020/eSUB amb CIF 
52219541L, al qual es va calcular un atorgament de 400 euros en el 2n bloc d’atorgaments, 
ja que un cop revisat per la comissió avaluadora, en data 22 de gener de 2021, s’ha 
comprovat que hi havia un error de càlcul en el percentatge de decreixement i per tant, 
l’import que li correspon percebre, és de 700 euros. 

VUITÈ.  MODIFICAR l’acord de Junta de 22 de desembre de 2020 en concret sobre 
l’expedient 744/2020/eSUB i ATORGAR una subvenció de 300€ a CIF 52219541L, 



 

 

corresponents a la diferència entre l’import atorgat de manera inicial (400€) amb l’import de 
l’atorgament definitiu (700€). 

NOVÈ. AUTORITZAR una despesa de 1.000 € (MIL EUROS), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.4320.48300 (Fons de Recuperació Econòmica) i DISPOSAR el pagament 
segons la distribució establerta al punts quart, sisè i vuitè. 

DESÈ. DESESTIMAR l’al·legació presentada en relació a l’expedient 727/2020/eSUB amb 
CIF 52421826L  al qual es va calcular un atorgament de 0  euros en el 2n bloc d’atorgaments, 
ja que un cop revisat per la comissió avaluadora, en data 22 de gener de 2021, s’ha constatat 
que les dades aportades en l’al·legació, no coincideixen amb les presentades per l’empresa 
a la sol·licitud registrada telemàticament. 
 
ONZÈ. DESESTIMAR l’al·legació presentada en relació a l’expedient 796/2020/eSUB amb 
CIF 73198911P  al qual es va calcular un atorgament de 0 euros en el 2n bloc d’atorgaments, 

ja que un cop revisat per la comissió avaluadora, en data 22 de gener de 2021, s’ha 
constatat que les dades aportades en l’al·legació, no coincideixen amb les presentades 
per l’empresa a la sol·licitud registrada telemàticament. 

DOTZÈ. DESESTIMAR l’al·legació presentada en relació a l’expedient 884/2020/eSUB amb 
CIF 47637867Z  al qual es va calcular un atorgament de 400 euros en el 2n bloc 
d’atorgaments, ja que un cop revisat per la comissió avaluadora, en data 22 de gener de 
2021, s’ha constatat que les dades aportades en l’al·legació, no coincideixen amb les 
presentades per l’empresa a la sol·licitud registrada telemàticament. 

TRETZÈ.NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats mitjançant els mitjans electrònics 
pertinents, informant-los que si en el termini de 10 dies des de la notificació, no presenten 
cap al·legació la subvenció s’entendrà acceptada i l’acord esdevindrà definitiu 

CATORZÈ.COMUNICAR la present resolució als departaments d'Intervenció i Tresoreria 
Municipal, als efectes oportuns. 

QUINZÈ. Peu de recurs. 

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

Amb caràcter potestatiu, decurs 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 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.  

30. Acció Social.  
Número: 391/2020/eAJT. 
 



 

 

APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS DE POBRESA 
ENERGÈTICA DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
   
PRIMER: Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL 
per un import de 8.084’90 € (import gastat) a nom de l’habilitada. 
 
SEGON.- Aprovar el compte justificatiu 220200025348 del pagament a justificar de la 
regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució de l’import 16.915’10 € no justificat del pagament a justificar 
de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al compte corrent 
ES3700810050170001267035.  
 
QUART.- Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 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 9.44 hores, de la que s’estén 
acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


